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الدرا�سات  كتاب  لكم  نقدم  اأن  لنا  يطيب  الإعدادى،  الثالث  ال�سف  وتلميذات  تالميذ  اأبناءنا 
الجتماعية، الف�سل الدرا�سى الثانى وهو بعنوان.... جغرافية العامل وتاريخ م�سر احلديث.

ويف هذا الكتاب نوا�سل جولتنا حول العامل التي بداأناها يف الف�سل الدرا�سى الأول، لنتعرف من 
املعدنية  واملوارد  العامل  فى  احليوانية  والرثوة  العاملية  القت�سادية  والأن�سطة  املوارد  على  خاللها 
والطاقة والتى توؤدى بدورها اإلى الأن�سطة ال�سناعية املختلفة. كما نتعرف �سويا يف رحلتنا العاملية 
تلك على مناذج لبع�ض الدول النامية واملتقدمة، اآملني من اهلل عز وجل اأن نرتفع مب�سرنا العزيزة اإلى 

م�سافِّ الدول املتقدمة.
ويتناول الكتاب اأي�سًا درا�سات فى تاريخ م�سر املعا�سر، بداية من ثورة 23يوليو 1952م، وم�سر 
والق�سية الفل�سطينية، وحرب اأكتوبر 1973م وم�سر والنزاع العربى الإ�سرائيلى وثورة 25 يناير 
2011م. وتطورها فى م�سر احلديثة، وتطور احلياة احلزبية ودور املراأة ومنظمات املجتمع املدنى، 

وم�سر واملنظمات الإقليمية والدولية.
املرتابطة  الدرو�ض  فى �سورة وحدات درا�سية بحيث ت�سم كل وحدة عدًدا من  الكتاب  وقد جاء 

والأهداف العامة والإجرائية لت�ستوعب ما يت�سمنه الكتاب فى ي�سر و�سهولة.
وي�سم الكتاب العديد من املعلومات الإثرائية التى ت�سهم فى تنمية قدرات وا�ستعدادات تالميذنا 
الأعزاء كما يت�سمن الكتاب العديد من ال�سور واخلرائط والأ�سكال التو�سيحية والر�سوم البيانية 
واملعرو�سة باألوانها اجلذابة وتوظيفها بال�سكل الذى ي�ساعد على فهم املادة العلمية والتنمية ال�ساملة 

والتدريب على مهارات التفكري والتعامل مع م�سادر املعرفة املتعدد.
وملحق بنهاية هذا الكتاب، اأن�سطة وتدريبات مل�ساعدتك على تطبيق ما تعلمت واكت�ساب العديد 

من املهارات.
الكتاب  هذا  التلميذة  وعزيزتى  التلميذ  عزيزى  لك  قدمنا  قد  نكون  اأن  وجل  عز  اهلل  من  وناأمل 

بال�سكل الذى يحقق الأهداف املرجوة من تدري�سه واهلل ووطننا العزيز من وراء الق�سد.؟؟

واهلل املوفق.
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هل تعلم - عزيزى التلميذ - اأن الإن�ش�ن اجته ب�لفطرة نحو اإ�شب�ع ح�ج�ته ال�شرورية من م�أكل وم�شرب وم�أوى 
البدائية فى امل��شى ، وذلك ب�شبب قلة  الأن�شطة القت�ش�دية  العديد  من  الب�شر  ل�شتمرار حي�ته ؟ ولقد م�ر�س 
عددهم وق�شوة البيئة التى يعي�شون فيه� وعدم توافر الإمك�ني�ت العلمية ، ومن هذه احلرف البدائية ال�شيد والرعى 
وتربية احليوان ، وزاد عدد ال�صكان وتنوعت اأن�صطتهم و�صهدت تطوًرا فى النهاية حتى و�صل اإلى الن�صاط ال�صناعى 
املتطور والذى يرتكز فى معظم دول الع�مل املتقدمة . و�شوف نتن�ول الآن الأن�شطة القت�ش�دية لل�شك�ن فى ق�رات 

ودول العامل املختلفة ، بدًءا من االأن�صطة االقت�صادية البدائية حتى املتقدمة .

عرف الإن�ش�ن الزراعة منذ م� يقرب من 5000 �شنة وعرف الإن�ش�ن معه� ال�شتقرار فى الأرا�شى اخل�شبة على 
�شف�ف الأنه�ر مثل : �شف�ف نهر النيل فى م�شر ، والفرات ودجلة فى العراق ، وقد انت�شرت الزراعة من �شرق 
حو�س البحر املتو�شط وجنوب غرب اآ�شي� اإلى ب�قى من�طق الع�مل القدمي فى اآ�شي� واأورب� واإفريقي� ، لحظ اخلريطة 

الت�لية وتعرف من�طق الزراعة به� .

ويعد الن�صاط الزراعى من االأن�صطة االقت�صادية االأ�صا�صية فى العامل لعدة �أ�سباب منها �أنه :
• ميثل م�صدًرا رئي�ًصا لغذاء االإن�صان بجانب االأ�صماك واحليوانات .	
• يعد م�صدًرا مهًما للمواد اخلام الزراعية مثل االألياف التى تدخل فى �صناعة املن�صوجات ومنها القطن والكت�ن، 	

وق�صب ال�صكر الذى يدخل فى �صناعة ال�صكر ، واملطاط الذى يدخل فى �صناعة اإطارات ال�صيارات وغريها .
• يرتبط بالن�صاط الزراعى تربية احليوان .	

املناطق الزراعية الأ�سا�سية يف العامل :

�شكل )1( خريطة توزيع االأنواع الرئي�صة للزراعة فى العامل
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اأوًل الزراعة الب�سيطة )البدائية(
ا�صبح يقوم بها عدد قليل من ال�صكان فى مناطق �صغرية ومعزولة .

اأم�كن انت�ش�ره� :
• املناطق احلارة على هوام�ش الغابات اال�صتوائية	

وبع�س من�طق ح�ش�ئ�س ال�ش�ف�ن�
 )مب�ش�عدة معلمك حدد من�طق انت�ش�ره� على اخلريطة �شكل )1( (

خ�صائ�صها:
   اأ( ا�صتخدام االأدوات البدائية الب�صيطة .

ب( �صيق امل�صاحة املزروعة وتباعدها عن بع�صها البع�ش .
جـ( توفري االحتياجات الغذائية لل�صكان دون وجود فائ�ش للت�صدير .

اأهم املحا�صيل : اليام والذرة واملوز والك�صافا .
ثانًيا : الزراعة الراقية

1 - الزراعة الكثيفة
يق�صد بها زراعة االأر�ش ب�صكل مكثف الإ�صباع حاجة ال�صكان املحليني من الغذاء )اأى لال�صتهالك املحلى فقط( 

وع�دة م� توجد فى املن�طق كثيفة ال�شك�ن ، وتزرع الأرا�شى اأكرث من مرة فى الع�م الواحد .
اأم�كن انت�ش�ره� : املن�طق احل�رة واملعتدلة

خ�صائ�صها : 
● تتم الزراعة من خالل عمليات عديدة مثل بذر احلبوب والرى ، وتنقية احل�صائ�ش مما يتطلب اأيدى عاملة وفرية .

● ي�صعب ا�صتخدام االآالت وامليكنة الزراعية ل�صيق م�صاحات احلقول الزراعية.
اأهم املحا�صيل : القمح واالأرز والقطن ، تتميز بزراعة االأر�ش باأكرث من حم�صول خالل العام .

2 - الزراعة التج�رية والعلمية 
تعرف بنظام الزراعة الوا�صعة ، وتهدف لالإنتاج التجارى ال�صخم .
اأم�كن انت�ش�ره� : نالحظ من اخلريطة �صكل )1( اأنها توجد فى :-

اآ�صيا حيث مزارع املطاط وال�صاى  القطن فى جنوب �صرق  القمح ونطاق  الواليات املتحدة حيث مناطق زراعة 
وكذلك فى اأ�صرتاليا حيث مناطق زراعة القمح وغريها .

خ�صائ�صها : تتم فى مزارع وا�صعة وت�صتخدم اأحدث االآالت الزراعية والطرق العلمية احلديثة وهذا يوؤدى اإلى قلة 
التكاليف ويقلل عدد العمال .

العامل تقريًبا ، ويعمل عدد كبري من ال�صكان بالن�صاط الزراعى  الن�صاط الزراعى فى كل قارات ودول  وي�صود 
وينق�صم الن�صاط الزراعى اإلى نوعني رئي�صيني :

الزراعة املتقدمةالزراعة الب�صيطة )البدائية(

الزراعة التج�رية و العلميةالزراعة الكثيفة

فى  توجد  غذائية  حبوب  عن  عب�رة  الي�م 
املنـاطق املداريـــة احلـــارة ، اأما الك�صـافـــا 
يتم  البط�ط�  ت�شبه  درن�ت  عب�رة عن  فهى 
فى  وت�صتخدم  و جتفيفها وطحنها  جتميعها 
اإفريقيا  دول  من  عدد  فى  اخلبز  �صناعة 

املدارية مثل غ�ن� ونيجريي�

معلومة اإثرائية

مطابع الهداية
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املوارد الزراعية

املحا�سيل الغذائية

هل تعرف عزيزى التلميذ اأهم املوارد الزراعية الرئي�شة فى الع�مل ؟ لحظ ال�شكل الت�لى لتتعرفه� 

تو�سح اخلريطة �سكل )2( تنوع املحا�سيل الزراعية التى ن�ستفيد منها فى �سد 
حاجاتنا من الغذاء والك�ساء وغريها .

القمح
حيث  العامل  �صعوب  ملعظم  الرئي�صى  الغذاء  القمح  يعترب 
اأخرى  اأنواع  اإنتاج  فى  وي�صتخدم  اخلبز  منه  ي�صنع 
كاملكرونة واحللويات ، ويبلغ اإنتاج العامل من القمح نحو 

570 مليون طن وينتج فى كل ق�رات الع�مل .

�شكل )2( خريطة مناطق زراعة املحا�صيل الغذائية الرئي�صية )القمح- االأرز-والذرة(

�شكل )1( ر�صم بيانى للدول الرئي�صية املنتجة للقمح لعام )2008(
الدول  اأهم  وتعرف   )1( �شكل  البي�نى  الر�شم  لحظ 

املنتجه للقمح.
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• �شرق 	 وجنوب  �صرق  فى  رئي�ًصا  االأرز حم�صواًل غذائًيا  يعد 
االإنتاج  ويبلغ   ، هناك  الرئي�صى  الغذاء  م�صدر  وهو   ، اآ�صيا 
العاملى من االأرز نحو 585 مليون طن وذلك فى ع�م 2008 

)ن�ق�س معلمك فى الر�شم البي�ين رقم )2( (
• تعد ال�صني اأكرب دول العام اإنتاًجـــا لالأرز تليها الهند.	
• يزرع االأرز وينتج بكميات حمدودة فى بع�ش دول جنوب 	

اأورب� واأ�شرتالي� - مل�ذا ؟
• تعد الربازيل اأولى دول العامل فى اإنتاج االأرز خارج اآ�صيا.	

رغم اأن ق�رة اآ�شي� تنتج نحو 90% من اإنتاج االأرز فى العامل اإال اأنها الت�صارك فى التجارة العاملية هل تعرف ال�صبب؟ 
ن�ق�س معلمك .

اإنتاج الأرز 

حم�سول الذرة
تعد الذرة من احلبوب الغذائية املهمة  وينتج العامل منها 

فى  زراعتها  وتنت�صر   ، �صنوًيا  طن  مليون   600 من  اأكرث 

معظم ق�رات الع�مل . )ن�ق�س معلمك الر�شم البي�ين رقم )3( (

• اإنت�ج� 	 الأولى  املرتبة  فى  ال�شم�لية  اأمريك�  ق�رة  ت�أتى 

للذرة وي�صتخدم معظم االإنتاج كعلف للما�صية وي�صدر جزء منه اإلى اخلارج .

• ومن احلبوب االأخرى ال�صم�صم والفول ال�صودانى وهما من احلبوب الغذائية املنتجة للزيوت .	

كما توجد جمموعة من احلبوب الغذائية ، االأقل اأهمية ، مثل ال�صعري ، وتعد كندا اأكرب دول العامل اإنتاًجا له  ، 

تليه� اأمل�ني� فى اأورب� .

�شكل )2( ر�صم بيانى للدول الرئي�صية املنتجة لالأرز )لعام 2008(

�شكل )3( ر�صم بيانى الإنتاج الذرة فى قارات العامل )لعام 2008(

مطابع الهداية
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• يعد ق�صب ال�صكر من املحا�صيل االأ�صا�صية الإنتاج ال�صكر . وتعد الربازيل اأولى دول العامل اإنتاًجا له. ويزرع 	
فى املن�طق املدارية احل�رة ، وينتج فى معظم الق�رات عدا 
قارة اأوربا حيث يحتاج لدرجة حرارة مرتفعة وكمية مياه 
وفرية، لحظ الر�شم البي�نى وتعرف الدول املنتجة لق�شب 

ال�شكر .

املحا�سيل ال�سكرية
ق�سب ال�سكر

البنجر
هو املح�صول الثانى الإنتاج ال�صكر فى العامل .

• ترتكز زراعته واإنتاجه فى دول اأوربا )فرن�صا واأملانيا( ب�صبب مالءمة 	
الولي�ت  فى  ال�شم�لية  اأمريك�  وفى  الزراعية  والرتبة  املن�خ  ظروف 

املتحدة .
• اأكرب الدول املنتجة له فى اإفريقيا هى م�صر وجنوب اإفريقيا و املغرب.	

 �شكل )4( ر�صم بيانى الأهم الدول املنتجة لق�صب ال�صكر ) لعام 2008(

الإنتاج العاملى لل�سكر 
• تعد الهند اأكبـــر دول العامل اإنتاًجا لل�صكر، ثم كوبـــا، والبــــرازيــل .	

ينتج ال�صكر من حم�صول ق�صب ال�صكر 
والبنجر ، ويبلغ اإنتاج ال�صكر فى العامل نحو

106 ماليني طن 

معلومة اإثرائية

�شكر ق�شب ال�شكر
نحو 65 مليون طن

�شكر البنجر
نحو 41 مليون طن

 �شكل )3( خريطة مناطق زراعة ق�صب ال�صكر والبنجر فى العامل



الوحدة الأوىل الن�شاط الزراعى و موارده

فى العامل

9 الف�سل الدرا�سى الثانى

حما�سيل الألياف

تتمثل فى القطن والكت�ن واجلوت .
      القطن 

يعد  ، كما  اأجود املالب�ش واملن�صوجات  ت�صتخدم فى �صناعة  التى  الإنتاج اخليوط  املهمة  املدارية  املحا�صيل  من 
م�صدًرا ال�صتخراج زيت بذرة القطن واالأعالف .

• ينــــتج العامل منه حوالى 20 مليــون طن �صنوًيا عام 2008.	
•  تعد قارة اآ�صيا اأكرب قارات العامل اإنتاًجا للقطن ، واأهم الدول املنتجة له هى ال�صني والهند ، وتنتج القارة 60 % 	

من االإنتاج العاملى ، وتنتج قارة اأمريكا ال�صمالية حوالى 20% واأهم دوله� الولي�ت املتحدة واملك�شيك ،يليه� 
قارة اإفريقيا فى املركز الثالث باإنتاج 10% واأهم دوله� م�شر ،كم� ينتج فى ال�شودان بكمي�ت كبرية . ويعد 

القطن فى م�شر وال�شودان من اأجود اأنواع القطن فى الع�مل ، ومعظمه� من الأنواع طويل التيلة .

�شكل )4( خريطة مناطق زراعة القطن فى العامل

�شكل )5( ر�صم بيانى الإنتاج القطن فى القارات املختلفة )لعام 2008(

مطابع الهداية
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  الكتان
• حم�صول منتج لالألياف وت�صتخدم بذوره فى اإنتاج الزيت )الزيت احلار( وعلف احليوان، كما ت�صتخدم فى 	

الغذاء و�صناعة دهانات احلوائط ) البويات( .
• يبلغ اإنتاج العامل منه نحو 600 األف طن . تعد اأوربا اأكرث قارات العامل اإنتاًجا له ، يليها  قارة اآ�صيا وتعد ال�صني 	

اأولى دول العامل اإنتاًجا له .
• فى م�صر ي�صتخدم فى �صناعة املن�صوجات الكتانية فى طنطا واملحلة الكربى .	

  اجلوت
 من حما�صيل االألياف وترتكز زراعته فى دول قـارة اآ�صيـــــا وتنتج الهند نحو 50% من االإنتاج العاملى ، تليها 

بنجالدي�ش حيـث تـــنتج نحو 30% منه ، ثم ال�صني، وتايالند .
 يبلغ االإنتاج العاملى منه نحو 3.6 مليون طن ، وي�صتخدم فى �صناعة املن�صوجات اخل�صنة .

 وفى م�شر يوجد فى مدينة بلبي�س مبح�فظة ال�شرقية م�شنع لن�شج اجلوت .

املطاط نوعان
اأ�صجار  من  ي�صتخرج  الطبيعى:  املطاط 
تعالج  ثم  الهيفيا  �صجرة  اأهمها  ا�صتوائية 

ا وتتحول اإلى مادة املطاط التى نعرفها . كيماويًّ

املطاط ال�صناعى: ي�شنع من البرتول ، وترتكز 
�صناعته فى دول العامل املتقدمة ويدخل فى التجارة 

الدولية مناف�ًصا للمطاط الطبيعى .

معلومة اإثرائية

املحا�سيل ذات الطبيعة اخلا�سة

  1- املطاط الطبيعى فى العامل
ي�صتخرج من ع�صارة اأ�صجار ا�صتوائية وت�صنع منه اإطارات ال�صيارات 
تنتج  طن  ماليني   7 نحو  املطاط  من  العامل  ينتج   ، اأخرى  و�صناعات 
قارة اآ�صيا معظم االإنتاج ، وتليها اإفريقيا وينتج فى اأمريكا اجلنوبية فى 

الربازيل التى تت�صدر دول العامل فى اإنتاج املطاط الطبيعى .
  2- ال�شاى 

• ال�صاى نبات دائم اخل�صرة موطنه االأ�صلى �صرقى اآ�صيا .	
• حتتاج زراعته اإلى تربة خ�صبة خفيفة - مناخ حار - هواء رطب ومطر غزير .	
• تعد الهند اأولى دول العامل اإنتاًجا لل�صاى .	

  3- النب 
اكت�صف الأول مرة فى اإثيوبيا - انتقل كم�صروب اإلى �صبه اجلزيرة العربية ثم اإلى تركيا - والنب �صجرة ا�صتوائية 

دائمة اخل�صرة . غالًبا ما تنمو هذه ال�صجرة فى االرتفاعات ذات املناخ اال�صتوائى .
• تعد الربازيل اأولى دول العامل اإنتاًجا للنب .	
• تت�صدر الواليات املتحدة قائمة الدول امل�صتهلكة للنب عاملًيا ، حيث ت�صتهلك خم�ش اإنتاج العامل.	

توجه اإلى الأن�شطة والتدريب�ت حلل التطبيق�ت على الدر�س .
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   الن�شاط الرعوى
يرتبط الن�صاط الرعوى مبناطق احل�صائ�ش فى العامل ومنها احل�صائ�ش الق�صرية )اال�صتب�ش( واحل�صائ�ش الطويلة 

)ال�صاڤانا( ، الحظ اخلريطة التالية وتعرف اأهم مناطق الرعى بالعامل.

�شكل )5( خريطة مناطق الرعى فى العامل

ن�شتنتج من اخلريطة اأن الرعى ينق�شم اإلى نوعان هما :-
اأ ( الرعى البدائى )التقليدى(

ميار�صه �صكان املناطق ال�صحراوية فى م�صاحات وا�صعة فى قارات العامل بالدول النامية ، ويرتكز فى :
  اآ�شي� : يوجد فى ال�صحارى احلارة فى �صبه جزيرة العرب وبادية ال�صام ، وقد قل عدد القائمني بهذه احلرفة نتيجة 
توطني البدو لتدفق البرتول . كما يوجد فى دول و�صط اآ�صيا . وقد انت�صر بني قبائل و�صط اآ�صيا التعليم وتغري 

ن�ش�طهم للعمل ب�ل�شن�عة والزراعة واخلدم�ت .
  اإفريقي� : فى �صحارى �صمال القارة .     اأورب� واآ�شي� : ويوجد فى �صحارى التندرا الباردة حيث يرعى حيوان الرنة وغريه .

ب ( الرعى التجارى
فى   ) )الربارى  الق�صرية  احل�صائ�ش  مناطق  فى  العامل خا�صة  فى  احل�صائ�ش  مناطق  فى  التجارى  الرعى  يوجد    

اأمريكا ال�صمالية وفى نطاق اال�صتب�ش فى قارات العامل املختلفة ، كما يوجد فى نطاقات ح�صائ�ش ال�صاڤانا .
اأواإنتاج  االألبان  العلمية والتخ�ص�ش فى حيوان املرعى الإنتاج  االأ�صاليب  اأحدث  التجارى على  الرعى    ويعتمد 
اللحوم ، حيث يرعى كل نوع فى مزارع خا�صة به دون االختالط بحيوانات اأخرى ، وي�صود فى الواليات املتحدة 

االأمريكية واالأرجنتني واأوربا.

الرعى

و الإنتاج احليوانى فى العامل
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• كما يت�صح من ال�صكل البيانى ال�صابق ؛ تاأتى قارة اآ�صيا اأولى قارات العامل واأهم دولها الهند  وتليها قارة اأمريكا 	
اجلنوبية.

للحوم  الرئي�شى  امل�شدر  احليوانية  الرثوة  تعد 
والألب�ن فى الع�مل بج�نب اجللود وال�شوف وغريه� 

من منتجات مفيدة لالإن�صان وتتمثل فى :
   الأبقار

تعد االأبقار امل�صدر الرئي�صى للحوم لغـالبيــة �صكـــان 
العالـــم ، وتدخــل بن�صبة كبرية فى التجارة الدولية.

يبلغ عدد االأبقار فى العامل نحو 1.2 ملي�ر راأ�س .

املوارد احليوانية فى العامل

يوجد اأقل من 15 مليون راأ�س من اجل�مو�س فى 

الهند  اأكربها  الدول  بع�ش  فى  وتوجد  العامل، 

والربازيل وم�صر ، حيث يوجد لدينا فى م�صر 

نحو 4 ماليني راأ�ش من اجلامو�ش وهو امل�صدر 

الرئي�شى للحوم والألب�ن .

معلومة اإثرائية

�شكل )6(  ر�صم بيانى الأعداد االأبقار فى قارات العامل لعام 2008

   الأغنام

هل تعلم عزيزى التلميذ اأنه يوجد فى ق�رات الع�مل نحو 1.1 ملي�ر راأ�س 
�شكل  البي�نى  الر�شم  الدول لحظ  من  فى عدد كبري  الأغن�م ترتكز  من 
)7( اأكربها اأ�صرتاليا ؛ ب�صبب توافر احل�صائ�ش التى تربى عليها االأغنام 
 ، واأ�صوافها  حلومها  اأجل  من  العامل  فى  االأغنام  وتربى  ال�صني  تليها   ،

وترتبط تربيته� ب�ملراعى التج�رية الوا�شعة.

يوجد ب�لع�مل 65 مليون راأ�س من امل�عز تربى 

نوع  وهن�ك   ، الفقرية  احل�ش�ئ�س  من�طق  فى 

م�  وهو  ال�شوف  اأنواع  اأجود  ينتج  امل�عز  من 

يعرف ب�ملوهري ويرتكز فى تركي� ويعرف مب�عز 

الأجنورا .

معلومة اإثرائية

�شكل )7(  ر�صم بيانى الأعداد االأغنام فى الدول الرئي�صية )لعام 2008(

الوحدة الأوىل الرعى

و الإنتاج احليوانى فى العامل 

مطابع الهداية
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   اخلنازير 

توجد اأعداد �صخمة من اخلنازير فى العامل تزيد على 900 مليون راأ�س ، 
وتعد قارتا اآ�صيا واأوربا اأكرب قارات العامل فى عدد اخلنازير . 

انظر الر�شم البي�نى الت�لى �شكل )8( والحظ مايلى :
• متتلك ال�صني ن�صف اأعداد اخلنازير فى العامل .	
• تليها الواليات املتحدة والربازيل واملك�صيك.	
• كما توجد فى معظم دول اأوربا اأعداد كبرية من اخلنازير وتعترب 	

ا للحوم لهذه الدول. م�صدًرا رئي�صًّ
   تذكر عزيز التلميذ اأن هناك حيوانات اأخرى عديدة مثل اجلامو�ش 

العامل ولكنها تدخل  باأعداد قليلة فى  واالإبل واملاعز ولكنها موجودة 
اإحدى حظائر تربية اخلنازير فى اأوربااأي�صا فى اإنتاج اللحوم واالألبان وغريها .

�شكل )8(  ر�صم بيانى الأعداد اخلنازير فى العامل
مب�صاعدة مدر�ش الريا�صيات ا�صتخرج الن�صب املئوية

الإنتاج احليوانى فى العامل : 

   اإنتاج اللحوم فى العامل : 

تعد اللحوم هى املنتج الرئي�ش للحيوان ، ولقد زاد معدل اال�صتهالك العاملى للحوم ب�صبب ارتفاع م�صتوى املعي�صة 
فى كثري من دول الع�مل .

• وقد بلغ االإنتاج العاملى من جميع اأنواع اللحوم اأكرث من )152( مليون 	
طن يدخل منها فى التجارة العاملية نحو 9 ماليني طن .

• وتعد ال�صني اأولى دول العامل اإنتاجا للحوم معظمها من حلوم اخلنازير .	
• تليـها الواليات املتحــدة ، ثم الهنــد والتى متتلك نحو 200 مليون راأ�س من الأبق�ر اإل اأن اإنت�جه� ل يزيد على 	

6 ماليني طن معظمه من حيوانات اأخرى غري االأبقار ما تف�صريك لذلك ؟

�شكل )9(  ر�صم بيانى للدول الرئي�صية املنتجة للحوم فى العام )2008(

تقد�س الدي�نة الهندو�شية الأبق�ر ، لذلك ل 

ي�أكل اأتب�عه� حلوم البقر .

معلومة اإثرائية

الرعى

و الإنتاج احليوانى فى العامل
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   اإنتاج الألبان فى العامل 
• تعد االألبان املنتج الثانى الهام للرثوة احليوانية بعد اإنتاج اللحوم ، ويبلغ اإنتاج العامل من االألبان اأكرث من	

      540 مليون طن . 
• الواليات املتحدة االأمريكية هى اأكرث الدول اإنتاًجا لالألبان ، تليها دولة رو�صيا ثم  فرن�صا ،وتنتج م�صر نحو 2.6 	

مليون طن �صنويا من االألبان ، واالإنتاج ال يكفي �صكانها - ملاذا ؟
   اإنتاج الأ�سواف فى العامل 

يعد �صوف االأغنام مادة خام اأ�صا�صية ل�صناعة ن�صيج ال�صوف ، ويبلغ اإنتاج العامل من ال�صوف نحو 2.6 مليون طن ، 
واأهم الدول املنتجة له اأ�صرتاليا حيث اأ�صواف املارينو ال�صهرية ثم ال�صني ورو�صيا واالأرجنتني .

   اإنتاج اجللود 
تعد اجللود منتج حيوانى رئي�صى تقوم عليها �صناعة دبغ اجللود وت�صنيعها فى �صكل منتجات جلدية متعددة .

   تربية الدواجن
وت�صاهم  تقريًبا  العامل  دول  كل  فى  الدواجن  تربى 
مبنتج�ته� من اللحوم والبي�س فى �شد ح�جة ال�شك�ن من 
الغذاء ، ويبلغ اإنتاج العامل من حلوم الدواجن �صنوًيا اأكرث 
من 75 مليون طن ، حتتل الواليات املتحدة املركز االأول ، تليها 
العامل  الباقية فى دول  ال�صني، ثم الربازيل ، وتنتج الكميات 

املختلفة .
   حرفة �سيد وتربية الأ�سماك :

تنت�شر من�طق ال�شيد على �شواحل الق�رات التى تتوافر 
به� العوامل الطبيعية والب�شرية التى ت�ش�عد فى تطور هذه 
احلرفة فى �شواحل �شم�ل غرب اأوروب� و�شواحل اأمريك� 
ال�شم�لية ، وكذلك فى �شواحل اأمريك� اجلنوبية وغريه� .

وتتمثل اأهم هذه العوامل فى :
• �صحالة املياه ال�صاحلية وغناها باملواد الغذائية .	
• التقاء التيارات البحرية الدافئة مع الباردة .	
• توافر املوانئ لرت�شو �شفن ال�شيد .	
• توافر اخلربات الفنية والعلمية فى �صناعة مراكب واأدوات ال�صيد والثالجات وغريها .	
• التو�شع فى تربية الأ�شم�ك على اأ�ش�س علمية حديثة .	

   اإنتاج الأ�سماك فى العامل
• متثل االأ�صماك غذاًء رئي�صًيا لكثري من �صكان العامل خا�صة فى املناطق ال�صاحلية على البحار واملحيطات .  وي�شل 	

اإنتاج االأ�صماك فى عام 2008 اإلى اأكرث من 110 ماليني طن من اأ�صماك املياه املاحلة بالبحار واملحيطات ونحو 

اإحدى مزارع الدواجن

الوحدة الأوىل الرعى

و الإنتاج احليوانى فى العامل

مطابع الهداية
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20 مليون طن من اأ�شم�ك الأنه�ر واملي�ه العذبة 
فى  انت�شرت  التى  الأ�شم�ك  تربية  ومزارع 

ال�صنوات االأخرية فى العديد من دول العامل .
• االأ�صماك 	 اإنتاج  فى  االأول  املركز  ال�صني  حتتل 

الذى ي�صل اإلى حوالى خم�ش االإنتاج العاملى ، 
وذلك من م�ش�ئده� على املحيط اله�دى والأنه�ر 

والبحريات ومزارع تربية الأ�شم�ك .

اأكرث من 80% من اأ�شم�ك دولة بريو من نوع 

معظمه  جتفيف  ويتم   ، االأن�صوجة  وهو  واحد 

وت�صديره فى �صكل م�صحوق ي�صتخدم كعلف 

املتحدة  الولي�ت  وتعد  والدواجن  للحيوان 

اأكرب الدول امل�صتوردة له .

• العاملى 	 االإنتاج  من   %5 من  اأكرث  الي�ب�ن  وتنتج 
وذلك لطول �صواحلها على املحيط الهادى وكذلك تقدم و�صائل ال�صيد و�صناعة حفظ وتعليب االأ�صماك .

• ثم تاأتى بريو باأمريكا اجلنوبية ثم الواليات املتحدة باأمريكا ال�صمالية . 	
• وتعد اليابان من الدول الرئي�صية امل�صدرة لالأ�صماك وكذلك تايالند والفلبني وبع�ش دول اأوربا واإلى جانب 	

االأ�صماك توجد اأنواع اأخرى من االأحياء البحرية كالق�صريات ومنها اجلمربى والرخويات مثل ال�صبيط ، كما 
توجد احليتان فى املحيطات وت�صاد لال�صتفادة من حلومها و�صحومها .

- توجه اإلى الأن�شطة والتدريب�ت حلل التطبيق�ت على الدر�س .

الرعى

و الإنتاج احليوانى فى العامل
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الن�شاط التعدينى

فى العامل

   احلديد 

• امل�صتخدمة 	 املعادن  اأهم  من  يعد 
الإن�ش�ن  ال�شن�عة وقد عرف  فى 
 ، ال�صنني  اآالف  منذ  ا�صتخدامه 
وتتكون خاماته من ثالثة اأنواع 
والهيماتيت  املاجنيتيت  هى 

والليمونيت .
• يوجد احلديد فى جميع قارات العامل ، ويبلغ اإنتاج العامل من احلديد ما يقرب من 620 مليون طن لحظ اخلريطة 	

�شكل )6( ، والر�صم البيانى �صكل )10( وناق�ش معلمك فى الدول املنتجة وكمية االإنتاج .
• وت�صدر الدول النامية خام احلديد مثل موريتانيا والربازيل اإلى الدول ال�صناعية املتقدمة مثل اليابان وبريطانيا 	

من  العامل  اإنتاج  من   %30 نحو  يدخل  حيث   ، واأملانيا 
احلديد فى التج�رة الدولية .

اأوًل: املوارد املعدنية
طريقة  ابتكر  من  اأول  ب�شمرك  هرنى  ك�ن 

1855م  ع�م  احلديد  من  ال�شلب  لت�شنيع 

وحتويل احلديد اإلى �صلب فى اأفران خا�صة .

معلومة اإثرائية

حتتوى ق�صرة االأر�ش على العديد من املعادن التى يبلغ عددها نحو 2000 
معدن ، اإل اأن نحو 200 معدن فقط عرفت على امل�صتوى التجارى وال�صناعى ،  

وفيم� يلى اأهم املع�دن :

الن�شاط التعدينى
هو ا�صتخراج املعادن وم�صادر الطاقة من فحم وبرتول وغاز طبيعى من باطن االأر�ش اأو بالقرب من ال�صطح . ويرتبط هذا 

الن�صاط بوجود اخلام بكميات وفرية قريبة من املراكز ال�صناعية ؛ حيث يتم نقله من املناجم اإلى امل�صانع .
• وت�صبق عملية التعدين عمليات البحث والك�صف عن اخلامات ثم اإعداد املنجم لعملية التعدين واال�صتخراج ؛ مثل مد 	

اخلطوط احلديدية والطرق واإن�صاء م�صاكن للعاملني ثم مرحلة االإنتاج والنقل والتوزيع .

�شكل )6( خريطة مناطق اإنتاج احلديد فى العامل

�شكل )10( ر�صم بيانى للدول الرئي�صية املنتجة للحديد فى العامل لعام )2008(
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   النحا�س 
النح��س  من  الع�مل  ينتج 
ماليني   10 من  اأكرث  نحو 
النحا�ش  وي�صتخدم   ، طن 
ال�شن�ع�ت  من  كثري  فى 
واالأدوات  االأ�صالك  مثل 
اأقل  وهو   ، الكهرب�ئية 
من  الطبيعة  فى  بكثري 

احلديد . 
لحظ اخلريطة ال�شكل )7( والر�صم البيانى ال�صكل )11( �صكل حدد مع معلمك الدول املنتجة للنحا�ش وكمية  االإنتاج. 

• يرتكز اإنت�جه التج�رى فى عدد من دول الع�مل اأهمه� �شيلى 	
ب�أمريك� اجلنوبية.

• ا فى قارة اأوربا فى دولة بولندا .	 ينتج اأي�صً
• وينتج فى اإفريقيا فى كل من زامبيا وغينيا وجنوب اإفريقيا.	

   البوك�سيت )خام الألومنيوم(

يعد البوك�صيت اخلام الرئي�صى ملعدن االألومنيوم ، وي�صدر من 
الدول النامية املنتجة له والتى ال توجد بها الطاقة الكهربائية واخلربة 

الفنية الالزمة لتحويله اإلى األومنيوم  اإلى الدول املتقدمة التى تقوم
 ب�شن�عة الألومنيوم ، والتى تتوافر به� مقوم�ت هذه ال�شن�عة من ط�قة 

كهربائية وخربة علمية وفنية متطورة و�صوق حملية وخارجية لي�صتوعب االإنتاج .
• يبلغ االإنتاج العاملى من البوك�صيت نحو 110 ماليني طن .	
• للبوك�صيت    	 املنتجة  الدول  اأهم  البيانى �صكل )12( ثم حدد مع معلمك  لحظ اخلريطة �شكل )8( والر�صم 

وكمية االإنتاج .

�شكل )7( خريطة مناطق اإنتاج النحا�ش

 �شكل )11( ر�صم بيانى الدول الرئي�صية املنتجة للنحا�ش )لعام 2007(

معلومة اإثرائية   

امل�شريون واملع�دن : عرف امل�شريون النح��س 
على  للح�صول  بالزنك  وخلطوه  القدم  منذ 
النحا�ش االأ�صفر ، كما ح�صلوا على الربونز من 

خالل خلطه بالق�صدير .

الوحدة الأوىل الن�شاط التعدينى

فى العامل

مطابع الهداية
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وي�صدر البوك�صيت من الدول الفقرية اإلى الدول الغنية التى تتوافر فيها م�صادر الطاقة الكهربائية الرخي�صة الالزمة 
لقيام �صناعة االألومنيوم القائمة عليه مثل الواليات املتحدة 
االأمريكية التى يقل فيها البوك�صيت ومع ذلك تعد من اأكرب 

دول العامل اإنتاًجا لالألومنيوم - ناق�ش معلمك؟
• كم� ي�شنع الألومنيوم فى كندا ، واأ�شرتالي� ، والي�ب�ن ، وهذه 	

الدول ال�صناعية تتوافر فيها الطاقة الكهربائية ، واخلربة 
الفنية  الع�لية .

معلومة اإثرائية

 4 اأو   3 نحو  ي�ش�ف  عندم�   : املنجنيز  �شبيكة 
من  واحد  طن  اإلى  املنجنيز  من  كيلوجرام�ت 
ال�صلب ، تنتج �صبيكة قوية ت�صتخدم فى �صناعة 
القطارات  وعجالت  ال�صيارات  حمركات 

وغريها من اال�صتخدامات .

   املنجنيز
تتمثل اأهميته فى حتويل احلديد اإلى �صلب وينتج العامل منه حوالى 6.5 
مليون طن وتعترب جنوب اإفريقيا الدولة االأولى فى اإنتاجه ويبلغ انتاجها 

حوالى خم�ش من االإنتاج العاملى ويليها ال�صني وكندا .

   الفو�سفات
يعد من اأهم املعادن املخ�صبة للرتبة الزراعية ، حيث ت�صنع منه االأ�صمدة الفو�صفاتية ، كما ت�صتخدم فى �صناعة 
املنظفات ويبلغ اإنتاج العامل منه 160 مليون طن ، وتعد الواليات املتحدة اأكرب دول العامل اإنتاًجا للفو�صفات تليها 

املغرب ثم تون�ش واالأردن .
   الكروم 

يدخل فى �صناعة ال�صبائك املعدنية وينتج فى جنوب اأفريقيا ، وهى اأكرب دول العامل اإنتاًجا له ،كما توجد املعادن 
امل�صعة مثل اليورانيوم والكوبالت وكذلك معدن التنج�صتون �صديد ال�صالبة، وي�صتخدم فى �صناعة ال�صلب واالأدوات 

الكهرب�ئية كم� توجد املع�دن الثمينة مثل الذهب واأهم الدول املنتجة له جنوب اإفريقي� ورو�شي� .
ت�شتهلك الدول املتقدمة نحو 85% من مع�دن الع�مل رغم اأن به� 20% فقط من �صكان العامل )ناق�ش معلمك(

�شكل )12( ر�صم بيانى الدول الرئي�صية املنتجة للبوك�صيت لعام )2008(

 �شكل )8( خريطة مناطق اإنتاج البوك�صيت

الن�شاط التعدينى

فى العامل
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ثانيًا : م�سادر الطاقة فى العامل )القوى املحركة(
عزيزى التلميذ: الطاقة وم�صادرها هى القوى املحركة حلياة االإن�صان فى جميع جماالت حياته ، كما تعد الطاقة من 
الب�صرية  اال�صتخدامات  اأو على م�صتوى  ال�صناعة  ، �صواء على م�صتوى  التى ال غنى عنها  املهمة  الطبيعية  املوارد 
املختلفة . وتتعدد م�صادر الطاقة ، فمنها ما ي�صتخرج من باطن االأر�ش فى �صكل �صلب مثل الفحم اأو فى �صكل 
�صائل مثل البرتول اأو فى حالة غازية مثل الغاز الطبيعى ، اإلى جانب الكهرباء ، والطاقة النووية ، والطاقة املولدة من 
حركة االأمواج واملد واجلزر والتى حتاول دول العامل خا�صة املتقدمة فى التو�صع فى ا�صتخدامها باعتبارها طاقة نظيفة 

ال ينتج عنها ملوثات للبيئة �صواء �صلبة اأو �صائلة اأو غازية . 

و�شوف نتعر�س الآن لدرا�شة اأهم هذه امل�ش�در ومن�طق وجوده� وهى :

   الفحم 
- عبارة عن نباتات كانت موجودة منذ ماليني ال�صنني انطمرت حتت التكوينات ال�صخرية ، ونتيجة للحرارة وال�صغط 

حتولت اإلى مادة كربونية �صوداء وهى املعروفة بالفحم احلجرى .
• احتل الفحم امل�صدر االأول والرئي�صى للطاقة امل�صتخدمة فى العامل حتى اأوائل القرن الع�صرين ، وكان ي�صكل عماد 	

الثورة ال�صناعية فى اأوربا فى اأواخر القرن 18م .
• ومازال الفحم ي�صتخدم كم�صدر رئي�صى فى ال�صناعة فى الدول ال�صناعية الكربى ، كما ي�صتخدم فى التدفئة 	

وال�شن�ع�ت الكيمي�ئية وغريه� .
• للفحم ثالثة اأنواع 1- البيتومينى وهو اأكرثها انت�صاًرا فى العامل واأكرثها ا�صتخداًما فى ال�صناعة 	

 2- االإنرثا�صيت وهو اأجود االأنواع الثالثة واأقلها وجوًدا فى الطبيعة .
3- اللجنيت وهو اأقلها جودة ويوجد بكميات كبرية .

الوحدة الأوىل الن�شاط التعدينى

فى العامل

مطابع الهداية
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• يبلغ اإنتاج العامل من الفحم نحو 4.5 مليارات طن تبعا الإح�صاءات االأمم املتحدة ع�م 2008.	
• تعد قارة اأوربا وقارة اآ�صيا اأكرب قارتني اإنتاًجا للفحم )اأكرث من ن�صف اإنتاج 	

العامل( وتليهما اأمريكا ال�صمالية واالأوقيانو�صية ثم اإفريقيا واأمريكا اجلنوبية 
على التوالى .

ن�شتنتج من الر�شم البي�نى م�يلى :
• تعد ال�صني اأكرب دول العامل اإنتاًجا بنحو 35% من اإنتاج العامل .	
• تنتج الواليات املتحدة االأمريكية نحو     اإنتاج العامل تليها الهند 7% من 	

االإنتاج العاملى للفحم .

   البرتول
كلمة برتول تعنى باللغة اليونانية زيت ال�صخر ، وقد ن�صاأ عن حتلل كائنات 
ع�صوية كانت تعي�ش فى البحار جتمعت بكميات كبرية جًدا وغطتها روا�صب 
الطني والرمل وحتللت ثم حتولت اإلى البرتول والذى يتم تكريره فى معامل 
تنتج م�شتق�ته مثل البنزين وال�شولر. ويعد البرتول اأهم م�ش�در الط�قة ، 

ويرتبط بالتنمية االقت�صادية واالجتماعية ، وبالعالقات ال�صيا�صية .  

�شكل )9( خريطة املناطق املنتجة للفحم والبرتول فى العامل

 �شكل )13( ر�صم بيانى للدول املنتجة للفحم

الن�شاط التعدينى

فى العامل
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وحتر�ش ال�صركات االأوربية واالأمريكية على تدفق البرتول اإليها وتاأمني حقوله مبعرفتها واإثارة امل�صكالت فى الدول 
النامية املنتجة مثل ال�صودان ، كذلك ت�صارك دول اآ�صيوية مهمة فى اال�صتثمارات البرتولية مثل ال�صني واليابان .

معلومة اإثرائية

- اكت�صف اأول بئر ال�صتخراج البرتول فى العامل 
فى الولي�ت املتحدة ع�م 1807م

بها  اكت�صف  عربية  دولة  اأقدم  م�صر  وتعد   -
البرتول،  وا�صتخرج عام 1911م  تليه� العراق .

الرتليون = 1210

• ي�صكل البرتول و   الغاز الطبيعى نحو 55% من الطاقة   امل�صتخدمة   فى   العامل .	
• اإنتاج العامل من البرتول نحو 3.7 ملي�ر طن ع�م 2008 م . 	 وبلغ 

ونظًرا لزيادة الطلب عليه وتعدد ا�صتخداماته فاإن اأ�صعاره فى زيادة 
م�صتمرة خا�صة وهو من نوع املوارد القابلة للنفاد .

• متثل اململكة العربية ال�صعودية املركز االأول فى االإنتاج العاملى من البرتول وتليها الواليات املتحدة االأمريكية 	
وتنتج نحو 10% من االإنتاج العاملى وت�صتهلك كل اإنتاجها وت�صتورد بقية حاجتها من اخلارج .

• ومن الدول غري العربية املنتجة للبرتول فى ال�شرق الأو�شط دولة اإيران ويزيد اإنت�جه� على 120 مليون طن .	
• وت�صهم دول اخلليج العربى وهى الدول العربية املطلة على اخلليج العربى بن�صيب كبري فى �صوق البرتول والغاز 	

الطبيعى فى الع�مل بنحو )47%( مما يدخل فى التجارة الدولية .
   الغاز الطبيعى

• مكونات من الغازات تكون موجودة فى باطن االأر�ش داخل م�صام ال�صخور وقد توجد ب�صكل منف�صل اأو تكون 	
م�صاحبة لوجود البرتول وعادة ما تعلوه ب�صبب خفة وزنها .

• ال�صناعة 	 فى  وا�صع  نطاق  على  ي�صتخدم  واأ�صبح   ، العامل  فى  والرخي�صة  النظيفة  الطاقة  م�صادر  من  يعد 
من  للحد  للبنزين  بديال  لل�صيارات  كوقود  وكذلك  الكهربية  الطاقة  توليد  وفى  املنزلية  واال�صتخدامات 

تلوث البيئة وميثل فى الوقت احلا�صر نحو 15% من م�ش�در الوقود فى الع�مل .
• وينتج بكميات �صخمة فى دول العامل خا�صة الدول املنتجة للبرتول .	
• يبلغ اإنتاج العامل من الغاز الطبيعى نحو 87 تريليون قدم مكعب ، وت�أتى ق�رة اأمريك� ال�شم�ليه اأولى ق�رات الع�مل 	

اإنتاًجا له حيث تنتج نحو ثلث االإنتاج العاملى .
• وتعد الواليات املتحدة االأمريكية االأولى فى االإنتاج العاملى ، تليها اجلزائر واإيران وال�صعودية وقطر وم�صر  ، 	

وقد تو�صع العامل فى ا�صتخدامه كبديل مل�صادر الطاقة االأخرى وذلك لنظافته ورخ�ش ثمنه و�صهولة نقله وعدم 
تلويثه البيئة.

الوحدة الأوىل الن�شاط التعدينى

فى العامل

مطابع الهداية
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الن�شاط التعدينى

فى العامل 

   الطاقة النووية
•  تعد اأوربا اأكرث قارات العامل اإنتاًجا للطاقــــة النووية تليـها اأمريـكا 	

ال�صماليــة ، كمـا تنتـج فى بعــ�ش الدول الناميـة ب�صكل حمــدود 
بخربات من الدول املتقدمة.

• وتتجه الدول املتقدمة وخا�صة الواليـات املتحدة االأمريــــكية واليابان وفرن�صا للبحث عن م�صادر جديدة للطاقة 	
مثـل الطاقة ال�صم�صية واأقيمـت لها حمـطات  لتوليد الكهـرباء ال�صم�صية لال�صتخدامات املنزلية .

   طاقة الرياح
• والولي�ت 	 وبريط�ني�  وهولندا  فرن�ش�  مثل  املتقدمة  الدول  بع�س  فى  الري�ح  من  الكهرب�ئية  الط�قة  ولدت  كذلك 

املتحدة الأمريكية .
• وتوجد خم�ش دول عربية تولد الطاقة الكهربائية من الرياح تتقدمها م�صر تليها املغرب وتون�ش واالأردن 	

و�شوري� ، ومعظم الدول الن�مية ل تعرف توليد الط�قة من الري�ح .
   م�سادر اأخرى للطاقة

• واليابان 	 وفرن�صا  بريطانيا  مثل:  املتقدمة  الدول  بع�ش  فى  واجلزر  املد  االأمواج وحركة  من  الكهرباء  وتنتج 
ورو�شي� .

توجه اإلى الأن�شطة والتدريب�ت حلل التطبيق�ت على الدر�س .

   الكهرباء 
• يرجـــع ا�صتخدامها اإلى منت�صف القرن 19 ، وترتفع معدالت ا�صتهالك الكهرباء فى الـدول ال�صناعية املتقدمة 	

عن بقية دول العــامل الناميــة ، وتنق�صــم اإلــى : 
حمطات  من  تنتج  اأى  ؛  حرارية  كهرباء 

الـغــاز  اأو   ، البتــرول  اأو  بالفحــم  تـدار 
الطبيعــى ، كهرباء مائية : نتيجة تدفق املي�ه 
كهرباء  مثل  ال�صدود  اأو  ال�صالالت  من 
ال�شد الع�لى فى م�شر ، كهرباء نووية تنتج 

من املحط�ت النووية ال�شلمية .
• ما 	 الكهرباء  من  العاملى  االإنتاج  يبلغ   

يقرب من 15 بليون كيلو/ وات / �ش�عة 
انظر �شكل )14( ، وتنتج الدول النامية 

كميات حمدودة من الطاقة الكهربائية ومعظمها حرارية .
بداأ ا�صتخدام الكهرباء واإن�صاء اأول حمطة توليد 
كهرباء بباري�ش فى فرن�صا ثم تال ذلك بناء حمطة 

بنيويورك ع�م 1882م .

معلومة اإثرائية

ر�شم بي�نى �شكل )14( اإنتاج الكهرباء يف القارات بالن�صبة الإجمالى االنتاج
الع�ملى )لع�م 2008(



الوحدة الأوىل الن�شاط الزراعى و موارده

فى العامل
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الن�شاط ال�شناعى فى العامل

اآالت  التلميذ، يعد الن�صاط ال�صناعى قمة االأن�صطة االقت�صادية املتطورة ، والتى ت�صهد تطوًرا �صريًعا فى  عزيزى 
الت�صنيع وفى املنتجات ال�صناعية املتنوعة . ورغم وجود ال�صناعة فى دول عديدة من العامل اإال اأنها تختلف فيما بينها 

اإما فى نوعية ال�صناعة هل هى خفيفة اأو ثقيلة، وكذلك تتفاوت فى مدى تركزها وجودتها .
وتعد ال�صناعة احلديثة مقيا�ًصا رئي�صًيا لتطور ال�صعوب وازدهارها . وعادة ما تكون الدول املتقدمة هى الدول التى 
االخرتاع  فى  العلمية  والتجارب  االأبحاث  وتطبيق  العلمية  باالأ�صاليب  اآخذة  مذهال  تطوًرا  ال�صناعة  فيها  تطورت 

وتطوير املنتجات ال�صناعية وحتديثها ب�صكل م�صتمر .
وتوجد مقوم�ت لقي�م وتطور ال�شن�عة وتنق�شم اإلى:

 مقومات طبيعية ومقومات ب�صرية، من املقومات الطبيعية توافر املواد اخلام )معدنية- زراعية - حيوانية( وم�صادر 
الطاقة الالزمة؛ واملوقع املتميز.

املقوم�ت الب�شرية توفر الأيدى الع�ملة امل�هرة، والتطور العلمى وتوفر الأ�شواق وراأ�س امل�ل وال�شي��ش�ت احلكومية 
وكلها تلعب دوًرا كبرًيا فى قيام ال�صناعة وازدهارها .

 الأقاليم ال�شناعية الرئي�شة فى العامل: 
على امل�صتوى العاملى ترتكز ال�صناعة فى الدول املتقدمة والقليل من الدول النامية التى ارتفعت مب�صتوى �صعوبها 

واقرتبت من م�صتوى الدول املتقدمة؛ كال�صني وجنوب اإفريقيا وم�صر .
وتتمثل االأقاليم ال�صناعية الرئي�صية فى العامل فى خم�ش مناطق رئي�صة هى :

انظر اخلريطة �شكل )10( وحددها :

�شكل )10( خريطة لالأقاليم ال�صناعية الكربى
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معلومة اإثرائية

االحتاد االأوربى : يتكون من جتمع 15 دولة اأوربية 
وجنوبه�  اأورب�  غرب  من  1995م  حتى  وذلك 
اأخرى  دول  ذلك  بعد  اإليه  وان�صمت  و�صمالها 
مثل الت�شيك والنم�ش� وغريه� وهو جتمع اقت�ش�دى 

و�شي��شى مهم على ال�ش�حة الدولية .

ت�شتنتج من اخلريطة اأن الأق�ليم ال�شن�عية الرئي�شة هى :
   اإقليم غرب وو�شط اأوربا ال�شناعى

• بريطانيا 	 مثل  دول  فى  عديدة  �صناعية  مراكز  االإقليم  هذا  فى  توجد 
وفرن�ش� واأمل�ني� ، وجنوب ال�شويد، و�شوي�شرا .

•  وتتــوافر فى دول اأوربـا ب�صكل عــام مقومـــــات ال�صنـاعة ، وقد اأدت 	

   اإقليم �شمال �شـرق الوليات املتحدة ال�شناعى

• هو اأكرب االأقاليم ال�صناعية فى العامل اجلديد ، وقد تطورت ال�صناعة ب�صكل كبري ب�صبب توافر مقومات ال�صناعة فى 	
الإقليم ، وات�شع هذا الإقليم ال�شن�عى لي�شمل البحريات العظمى، ويتك�مل مع املن�طق ال�شن�عية بكندا، وتتنوع 
ال�صناعات فى هذا االإقليم من �صناعات هند�صية متطورة اإلى �صناعات مثل االإلكرتونيات وال�صيارات واالأدوات 

الكهربائية ، و�صناعات خفيفة وا�صتهالكية مثل ال�صناعات الغذائية والن�صيجية وغريها.
   اإقليم رو�شيا واأوكرانيا ال�شناعى

• ميتد هذا االإقليم فى كل من رو�صيا واأوكرانيا ، وتبدو فى �صكل مناطق متباعدة اأهمها مركز ال�صناعة فى اإقليم 	
مو�شكو وم� حوله� واإقليم الأورال.
   اإقليم �شـرق اآ�شيا ال�شناعى

•  توجد مناطق �صناعية فى دول هذا النطاق ال�صناعى خا�صة اجلزيرة اليابانية )هن�صو( وجمهورية كوريا ومناطق 	
�صناعية عديدة بال�صني .

   مراكز �سناعية حديثة

جنوب �صرق اآ�صيا ) ماليزيا - �صنغافورة - اإندوني�صيا - تايالند( - )كندا - املك�صيك( - اأ�صرتاليا - اأمريكا اجلنوبية 
)الربازيل- االأرجنتني - �صيلى ( -  ال�صناعات البرتولية فى دول اخلليج العربى

- توجه اإلى الأن�شطة والتدريب�ت حلل  التطبيق�ت على الدر�س .

الوحدة االقت�صادية االأوربية اإلى التكامل فى اجلوانب االقت�صادية وال�صناعية وحمايتها جمركًيا وتدعيمها من 
جانب هيئة االحتاد االأوربى .

الوحدة الأوىل الن�شاط ال�شناعى فى العامل

مطابع الهداية
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انظر ودقق اخلريطة �شكل )11( لتتعرف اأن جمهورية الهند :
عبارة عن �صبه جزيرة حتيط بها املياه من جميع اجلهات عدا ال�صمال .

• 97ْ �صرًقا .	 68ْ و متتد بني دائرتى عر�ش 8ْ -3ْ5 �صماالً وبني خطى طول 
•  يحدها من ال�صمال نيبال وال�صني وبوتان	
•  ومن ال�شم�ل ال�شرقى مي�من�ر	
•  ومن ال�صمال الغربى باك�صتان	
• ومن ال�صرق واجلنوب ال�صرقى خليج البنغال	
• ومن الغرب واجلنوب الغربى البحر العربى	
• اأما دولة بنجالدي�ش فتقع بكاملها داخل حدود دولة الهند	
• فى 	 راأ�صه  مثلث  �صكل  على  الهند  م�صاحة  اأن  اخلريطة  من  ويت�صح 

اجلنوب وتبلغ م�صاحتها حوالى 3.2 مليون كم2

الت�ساري�س

فى  ه�ئلة  تطورات  �شهدت   - اآ�شي�  ق�رة  دول  اإحدى   - الهند  جمهورية 
املجاالت االقت�صادية وال�صيا�صية ... تعالـوا  بنــا نتعرف الكثري عنها ...

املوقع الفلكى و اجلغرافى و امل�ساحة

مبالحظة اخلريطة )12( جند اأن
اأق�ش�م ت�ش�ري�س الهند

اجلب�ل
تتمثل                    فى 

●  جب�ل الهيم�لي� فى ال�شم�ل

●  �صال�صل جبال الغات الغربية

     والغات ال�صرقية

تتمثل                   فى
ه�شبة الدكن فى �شكل

مثلث متقطع باالأنهار

تنق�شم                 اإلى

تتمثل                   فى
●  �شهول نهر اجل�جن فى ال�شم�ل

●  �صهول اأنهار �صغريه فى  

    اجلنوب اأهمه� كوفرى

تتمثل      فى

                   تتمثل فى 
●  تتمثل فى ال�شهول 

    ال�شرقيةويطلق عليه�          
    كروماندل على خليج البنغال ،

     �شهول ملي�ر على البحر العربي 
      واملحيط الهندى غربًا .

●  يبلغ طولها 7000 كم

ال�شهولاله�ش�ب

�شهول �ش�حلية�شهول في�شية

 �شكل )11( خريطة ملوقع الهند و اأهم مدنها

 �شكل )12( خريطة لت�صاري�ش الهند
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تتوافر املوارد االقت�صادية بالهند �صواء كانت موارد زراعيــة اأو ثروات
معدنية ، حيث توجد م�صاحات وا�صعة من االأر�ش الزراعية التى تعتمد

على املطر واأخرى على مياه االأنهار  . 
   املحا�سيل الزراعية

تنتج الهند حما�صيل زراعية ت�صمل حبوًبا غذائية وحما�صيل �صكرية وحما�صيل ن�صيجية وزيتية ، وزاد االإنتاج منها 
بكميات كبرية خالل ال�صنوات االأخرية ، فمنها زاد اإنتاج القمح بن�صبة 230%  خالل ربع القرن االأخري . »تاأكد من 

فهمك وارجع اإلى الدر�س الأول ب�لوحدة الأولى « .
   الرثوة احليوانية وال�سمكية

• توجد بالهند ثروة حيوانية �صخمة ب�صبب كرثة املراعى حيث يوجد بها اأكرب عدد من االأبقار فى العامل واإن كانت 	
قيمتها االقت�صادية حمدودة وذلك ب�صبب حترمي الديانة الهندو�صية اأكل حلوم االأبقار، كما يوجد بها اأعداد   كبرية 

من اجل�مو�س والأغن�م .
•  تعد من الدول الرئي�صية املنتجة لالأ�صماك ، حيث تطل على خلجان بجبهات �صاحلية طويلة .	

املناخ و النبات الطبيعى

ال�سكان

معلومة اإثرائية

معلومة اإثرائية

بع�س  ب�نقرا�س  الأ�شج�ر  قطع  عملية  تهدد   
اخلطر  لهذا  �شة  املعرَّ الأنواع  ومن   ، الأنواع 
اأ�شج�ر التيك وهى من اأف�شل الأ�شج�ر ال�شتوائية 

املعروفة واأعالها قيمة من الناحية االقت�صادية.
  تعد املنحدرات اجلنوبية جلب�ل الهيم�لي� اأغزر 

مناطق العامل مطًرا .

ونيب�ل  ب�ك�شت�ن  الهندية  الق�رة  �شبه  ت�شم 
ا  اأي�صً وت�صم  وبنجالدي�ش.  وبوتان  والهند 
جزر  وهى  الق�رى  اجلرف  على  املتمركزة  اجلزر 
واالأخرية  اإندامان  وجزر  و�صريالنكا  املالديف 

تابعة �صيا�صًيا للهند وتوجد فى خليج البنغال .

تنتج الهند :
 10 منها  الغذائية  احلبوب  من  طن  مليون   218
مليون طن ذرة �ش�مية و8 مليون طن ذرة رفيعة 
حما�صيل  طن  مليون   4.2 واأرز  قمح  والباقي 
ن�صيجية حيث تنتج 2.5 مليون طن قطن و 1.7 

مليون طن من اجلوت

• يزيد املتو�شط ال�شنوى للحرارة عن 30 ° وتقل ب�لجت�ه نحو ال�شم�ل ، والأمط�ر 	
مو�صميـة �صيفية غـزيرة فى ال�صمال واأمطار �صتوية يف اجلنوب .

• تنمو الغابات املو�صمية على ال�صواحل الغربية وال�صرقية بينما تنمو 	
ح�ش�ئ�س ق�شرية على ه�شبة الدكن .

• يعي�س به� م� يزيد عن 17% من �صكان العامل ويرتكزون يف ال�صهول 	
وبومباى  نيودلهى  مثل  الرئي�صة  املدن  حيث  والفي�صية  ال�صاحلية 

ومدرا�س .
• اأهمها 	 ال�صكانية ب�صيا�صات تنموية خمتلفة  الهند امل�صكلة  واجهت 

االهتمام بالتعليم وتطوير البحث العلمي الذى اأدى اإلى تطوير الزراعة 
وال�شن�عة .

املوارد و الأن�سطة القت�سادية
معلومة اإثرائية

مطابع الهداية
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ال�سناعة فى الهند

اأهم مدن الهند

ال�صيارات  �صناعة  واأهمها   ، بها  ال�صناعة  مقومات  توفر  ب�صبب  ال�صناعة  تطور  فى  �صريعة  قفزات  الهند  �صهدت 
واالإلكرتونيات واالآالت بجانب املن�صوجات وال�صناعات الغذائية والكيماوية وغريها .

نيودلهى : العا�صمة ال�صيا�صية للهند ، وتقع بني حو�صى نهرى الكاجن 
وال�صند وتتميز بوجود اجلامعات واملراكز ال�صناعية واملعامل التاريخية املهمة .
بومباى : اأهم مدن ال�صاحل الغربى وهى من اأكرب املوانى والعا�صمة التجارية 

                   للهند ومن اأكرب املدن ال�صناعية بها .
حيدر اأباد : به�صبة الدكن وهى من اأكرب مراكز ال�صناعات اليدوية وجتمع بني الفن املعمارى اجلميل واملدنية 

احلديثة ، وت�صم املدينة العديد من املراكز االإ�صالمية .

   الرثوة املعدنية وم�سادر الطاقة
توجد بالهند ثروات معدنية كثرية اأهمها :

• الفحم وهى ثالث دول العامل اإنتاًجا له وتوجد مناجمه فى ه�صبة الدكن 	
ويعد اأ�صا�ش �صناعة احلديد وال�صلب .

• النووية 	 للطاقة  جلاأت  لذا  االأخرى  الطاقة  وم�صادر  للبرتول  تفتقر 
والكهرب�ئية .

معلومة اإثرائية

 8 عن  نيودلهى  �شك�ن  عدد  يزيد   -
ماليني ن�صمة وبومباى عن 12 مليون 

ن�شمة 

العالقات امل�سرية الهندية
• ال�صيا�صية واالقت�صادية 	 االأ�صعدة  ال�صنوات االأخرية على كافة  منًوا كبرًيا فى  الهندية  العالقات امل�صرية  ت�صهد 

والثق�فية والعلمية .
• ت�شدر م�شر اإلى الهند القطن والأ�شمدة اخل�م و امل�شنعة والبرتول واجللود والفو�شف�ت ، وت�شتورد م�شر من الهند 	

غزل القطن وال�شم�شم وال�ش�ى والتوابل وقطع غي�ر و�ش�ئل النقل وغريه� .
توجه اإلى الأن�شطة والتدريب�ت حلل التطبيق�ت على الدر�س .

معلومة اإثرائية

بداأت �صناعة الربجميات وتكنولوجيا املعلومات 
بلدان  لدى  ك�ن  واإذا   1985 ع�م  فى  الهند  فى 
رج�ل  الهند  لدى  ف�إن  البرتول  الأو�شط  ال�شرق 
فى  الهند  ي�صبق  وال   ، الربجميات  تكنولوجيا 
الأمريكية.  املتحدة  الولي�ت  �شوى  املج�ل  هذا 
وت�شتطيع الهند اأن توفر 60 األف مربمج كل عام.
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جمهورية الربازيل الحتادية

�شكل  )13( خريطة  ملوقع الربازيل واأهم مدنها

 �شكل )14( خريطة ت�صاري�ش الربازيل

اأ- املناخ
املوقع الفلكى للربازيل جعلها تقع كاملة فى املناطق اال�صتوائية 

واملدارية ؛ لذا :
• ي�شود املن�خ ال�شتوائى �شديد احلرارة فى حو�س الأمزون وال�شهل ال�ش�حلى 	

طوال الع�م .
• ت�صود الظروف املناخية املدارية ال�صهول ال�صرقية وه�صبة الربازيل، وبقية اأجزاء الدولة حيث املناخ املدارى احلار .	
• ي�صود املناخ املعتدل الرطب فى اأق�صى جنوب �صرقى الربازيل.	

ب . النبات الطبيعى
• ت�صود الغابات اال�صتوائية فى حو�ش االأمزون وهى اأكرب غابة ا�صتوائية فى الع�مل .	
• تنمو ح�صائ�ش ال�صافانا فى ه�صبة الربازيل ، واحل�صائ�ش املعتدلة قرب حدودها اجلنوبية.	

نالحظ من اخلريطة )13( اأن الربازيل 
• متتد بني دائرتى عر�ش 5 ° �صماالً و 33 ° جنوباً كما متتد 	

بني خطى طول 35 ° - 74  °  غربًا 
• يحدها من ال�صمال جيانا وفنزويال و�صورينام وجويانا	

ومن اجلنوب والغـرب اأورجواى وباراجــواى واالأرجنتني 
وبريو وبوليفي�

و من ال�شرق وال�شم�ل ال�شرقى املحيط الأطلنطى
• تبلغ م�صاحتها اأكرث من 8.5 مليون كم2 .	

الربازيل: هى اأكرب دول قارة اأمريكا اجلنوبية م�صاحًة ؛ حيث حتتل وحدها 
حوالى ن�صف م�صاحة هذه القارة ، كما اأنها اأكرث دول اأمريكا اجلنوبية 
�صكاًنا . واالآن اأين تقع الربازيل على خريطة العامل ؟ وكم تبلغ م�صاحتها ؟

املوقع الفلكى و اجلغرافى و امل�ساحة

الت�ساري�س
ب�لنظر اإلى اخلريطة )14( نالحظ اأن �صطح الربازيل ينق�صم اإلى :
1- اله�صاب : ي�صود املظهر اله�صبى االأرا�صى الربازيلية وت�صمل 

ه�صبة الربازيل فى اجلنوب وبع�ش اله�صاب يف ال�صمال.
2- ال�صهول : ت�صمل ال�صهول الفي�صية املتمثلة فى �صهول نهــر 

       الأمزون وال�شهول ال�ش�حلية ال�شيقة على املحيط الأطلنطى .

املناخ و النبات الطبيعى

معلومة اإثرائية

1500م  �صنة  اإلى  الربازيل  اكت�صاف  يرجع 
عندما اكت�صفها البحار الربتغالى )بيدرو األفاريز 
واأبادوا  عليها  الربتغاليون  وتدفق  كابرال(، 
 ، اإفريقيا  من  الرقيق  وجلبوا  االأ�صليني  ال�صكان 
الربازيل  واأعلنت  1888م  �صنة  الرق  األغى  ثم 

جمهورية فى الع�م الت�لى .
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• يعد �صكان الربازيل خليًطا من معظم االأجنا�ش ، فهناك ال�صكان االأ�صليون 	
للبالد ) الهنود احلمر( وكذلك العنا�صر ال�صوداء ذات االأ�صول االإفريقية 

والأوربيون .
• يبلغ عدد �صكان الربازيل نحو 191 مليون ن�صمة ، ميثلون ن�صف عدد 	

�صكان قارة اأمريكا اجلنوبية ، ومـع ذلك تعــانى الربازيل مــن قلـة عـــدد

معلومة اإثرائية

اإزالة  على  ال�صرائب  فر�ش  اإجراءات  اأدت 
الغابات فى الربازيل اإلى حماية و�صيانة الغابات 
)حيث  االإحيائى  التنوع  من  الربازيل  متلكه  وما 
متلك اأكرث من 20% من التنوع الإحي�ئى النب�تى 
املوجودة فى العامل( علما باأن الغابات هى م�صدر 

عاملى لتنقية الهواء .

ال�سكان

ال�صكان ب�صبب م�صاحتها الوا�صعة ووجود مناطق تكاد تكون �صبه خالية ، مثل �صهول االأمزون .
•  يرتكز ال�صكان فى ال�صاحل اجلنوبى ال�صرقى حيث املدن الرئي�صية )انظر اأهم مدن الربازيل(.	

• اأن�صئت عدة مدن لتعمري ه�صبة الربازيل واإعادة توزيع ال�صكان نحو 	
الداخل ، اأهمها برازيليا ، وميناوؤو�ش التى على نهر االأمزون .

الن�شاط القت�شادى

يتنوع الن�صاط االقت�صادى فى الربازيل ؛ وي�صمل:

   الزراعة وقطع الأ�سجار
•  يعمل بالزراعة اأكرث من ربع من القوى العاملة بالبالد .	
• االأرا�صى الزراعية ت�صغل حوالى 2% من م�ش�حته� معظمه� فى جنوب 	

البالد .
• ت�صتهر باإنتاج حما�صيل زراعية عديدة ، فهى اأولى دول العامل اإنتاجًا 	

للنب وجوز الهند . »تاأكد من فهمك وارجع اإلى الدر�ش االأول بالوحدة 
الأولى « .

• يتم قطع اأ�صجار الغابات اال�صتوائية واملدارية وت�صنيع اأخ�صابها . 	
 

معلومة اإثرائية

مدينة �ش�و ب�ولو : من اأ�شهر مدن النب فى الع�مل 
اأنها  حيث يوجد بها 20 األف م�صنع للنب ، كما 
ال�شوق الأولى لت�شدير النب فى الع�مل ، وهى تقع 
على ارتف�ع 760 مرًتا عن م�صتوى �صطح البحر ، 

وت�شمى بعرو�س البحر .

الوحدة الثانية جمهورية الربازيل الحتادية

مطابع الهداية
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الوحدة الثانية

   الرعى و�سيد الأ�سماك
• ميثل الرعى حرفة هامة فى االقت�صاد الربازيلى ، فاملراعى الدائمة فى ال�صمال من ه�صبة الربازيل تغطى م�صاحات 	

وا�شعة من الدولة .
•  متتلك الربازيل ثروة حيوانيــة كبيــرة ومتنوعــة نظــًرا لوجـــود املراعى ، لـذا تعد مـن الدول الرئي�صية املنتجة 	

وامل�شدرة للحوم .
• تعد الربازيل من الدول املنتجة لالأ�صماك نظًرا المتالكها �صواحل طويلة على املحيط االأطلنطى والبحر الكاريبى 	

مع وجود نهر الأمزون .

الرثوة املعدنية
• توجد بالربازيل ثروة معدنية كبرية يقوم عليها ن�صاط التعدين ؛ واأهم هذه املعادن احلديد البوك�صيت واملنجنيز 	

)تاأكد من فهمك وارجع اإلى الدر�ش الثالث بالوحدة االأولى( .

العالقات امل�سرية الربازيلية

ال�سناعة فى الربازيل

اأهم مدن الربازيل

• كانت تقت�صر فى املا�صى على ال�صناعات الغذائية واملن�صوجات وال�صناعات الكيماوية ، اأما االآن فقد ظهرت بها 	
ال�صناعات الثقيلة ك�صناعة احلديد وال�صلب وال�صيارات والطائرات واالآالت الكهربائية واالأ�صمنت وغريها .

• ترتكز ال�شن�عة فى اجلنوب ال�شرقى قرب مدينة �ش�وب�ولو  و ريودى ج�نريو  وغريهم� من املدن الرئي�شية .	

برازيليا العا�سمة : هى العا�صمة اجلديدة وتعترب اأهم املدن الربازيلية
ريودى جانريو : هى العا�صمة القدمية للربازيل ، وتعد واحدة من اأجمل مدن العامل .

• ترتبط م�صر بالربازيل بعالقات قدمية متتد اإلى القرن التا�صع ع�صر . وهناك اهتمام بتو�صيع نطاق التبادل التجارى 	
بني البلدين ، وت�صدر م�صر اإلى الربازيل، االأقطان، واملواد الغذائية، واالأثاث، واملن�صوجات ،واالأ�صمدة ،وت�صتورد 

م�صر من الربازيل احلبوب خا�صة الزيتية ،وال�صكر، واملعادن، وخا�صة احلديد، واللحوم، والدخان ،والنب .
توجه اإلى الأن�شطة والتدريب�ت حلل التطبيق�ت على الدر�س .

�ساو باولو : وهو اأهم املوانئ بالربازيل وتقع على املحيط االأطلنطى وت�صتهر مببانيها ال�صخمة و�صواطئها الرملية 
الوا�شعة .

جمهورية الربازيل الحتادية
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لحظ اخلريطة )15( جتد اأن نيجرييا :
• متـتــد بني دائـرتى عر�ش 4° - 14°  �صماالً وبني خطـى طــول 	

30 ´  2° - 30 ´ 14 °  �صرقاً .
• يحدها من ال�صمال النيجر ، ومن الغرب دولة بنني ، ومن ال�صرق 	

ت�صاد والكمرون ، ومن اجلنوب املحيط االأطلنطى )خليج غينيا(
• تبلغ م�صاحتها 924 األف كيلو مرت مربع .	

الت�ساري�س

املوقع الفلكى و اجلغرافى و امل�ساحة

نيجرييا: اإحدى دول غرب اإفريقيا ، ا�صتقلت عن بريطانيا واأ�صبحت دولة اإحتادية ، وت�صم 12 والية تبعاً للقبائل التي 

تعي�ش فيها ولكن بداأت تتداخل القبائل مع بع�صها البع�ش .. تعالوا معنا لنتعرف الكثري عن نيجرييا .

لحظ اخلريطة )16( جتد اأن  ت�صاري�ش نيجرييا تنق�صم اإلى :

- اله�ش�ب : تتمثل فى ه�شبة جو�س التى ترتفع اإلى اأكرث من 1700 

مرت ، وتقع و�شط ال�شهول ال�شم�لية .

- التالل : عبارة عن اأرا�ٍش  مرتفعة تلى ال�صهول ال�صاحلية وتزداد 

ارتفاًعا فى ال�صمال الغربى .

- ال�شهول : - تنق�شم اإلى :

• نهر 	 ينتهى  غينيا حيث  منخف�صة على خليج  �صاحلية  �صهول 

النيجر فى دلت� وا�شعة .

• �صـهول في�صيــة كونـتـها االأنهــار وتعــرف بال�صـهــول ال�صمالية وتقع على ارتفاع 700 مرت فوق �صطح البحر ، 	

ويجري نهر النيجر فى اأرا�شي نيجريي� وتعتمد عليه فى الرى والزراعة .

�شكل )15( خريطة ملوقع نيجرييا واأهم مدنها

�شكل )16( خريطة ت�صاري�ش نيجرييا

جمهورية نيجرييا  الحتادية الوحدة الثانية
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تتنوع املوارد االقت�صادية خا�صة املوارد الزراعية واملوارد الغابية والرثوات املعدنية والبرتول، ومع ذلك يعد اقت�صاد 
نيجرييا اقت�صاًدا نامًيا ويعتمد على الزراعة يف املقام االأول.

   املوارد الزراعية
• اأكرث من ن�صف اأرا�صي نيجرييا �صالح للزراعة والرعي، ولكن امل�صاحة امل�صتغلة بالفعل ال تتجاوز 15% من امل�ش�حة 	

الكلية، ويعد االإقليم الغربي اأهم مناطق نيجرييا يف االإنتاج الزراعي.
• وتغطي الغابات نحو ثلث م�صاحة نيجرييا ، وتعد م�صدًرا لالأخ�صاب .	

   اأهم املحا�شيل الزراعية
• يزرع فى اجلنوب : - املطاط : تعترب اأولى دول اأفريقيـا اإنتاجاً لــه 	

                                        - االأرز : يزرع فى دلتا نهر النيجر وتعد ثانى
                                            دولة اأفريقية اإنتاًجا له بعد م�صر .

• يزرع فى الو�صط وال�صمال كل من الذرة ال�صامية والــذرة الرفيعــة 	
        والكاكاو والفول ال�صودانى وزيت النخيل .

اجمع  الدولية  املعلوم�ت  ب�شبكة  ب�ل�شتع�نة 
فى  القت�ش�دية  التنمية  اأ�ش�ليب  عن  معلوم�ت 

نيجرييا وخل�ش ما تو�صلت اإلية.

معلومة اإثرائية

حتويل  1976م  عام  احلكومة  اأعلنت  اأبوج�: 
التي  اأبوجا  اإلى  الجو�ش  من  االحتادية  العا�صمة 
تقع يف و�صط البالد، وبداأ العمل يف اإن�صائها منذ 
اأوائل الثمانينيات من القرن الع�صرين واأ�صبحت 
جميع  اإليها  وانتقلت  1991م،  عام  العا�صمة 

الدواوين احلكومية.

معلومة اإثرائية

�شك�ن نيجريي�: يتكون �شك�ن نيجريي� من اأكرث 
من 250 جمموعة عرقية خمتلفة.

املناخ و النبات الطبيعى
• يقع معظم نيجرييا فى نطاق املناخ املدارى حيث احلرارة املرتفعة واملطر ال�صيفى بينما االأطراف اجلنوبية تقع فى نطاق 	

املناخ اال�صتوائى حيث املطر طوال العام .
• تغطى الغابات اال�صتوائية واملدارية اجلزء اجلنوبى لنيجرييا بينما تنمو ح�صائ�ش ال�صافانا فى �صمالها .	

ال�سكان
•  يبلغ عدد �صكان نيجرييا نحو 153 مليون ن�شمة وذلك ع�م 2009م.	
• تعد اأولى دول اإفريقيا من حيث عدد ال�صكان و�صمن اأكرب ع�صر دول 	

�صكاًنا يف العامل.
• يرتكز ال�صكان يف الغرب ، وكذلك يف ال�صهول ال�صمالية ويف ه�صبة 	

جو�ش حيث االأرا�صي الزراعية واملراعي ومناطق التعدين.
• بينما يقل عدد ال�صكان يف دلتا النيجر ب�صبب كثافة الغابات والظروف 	

املناخية القا�صية.

املوارد والأن�سطة القت�سادية

الوحدة الثانيةجمهورية نيجرييا  الحتادية

39 مطابع الهداية



الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الثالث الإعدادى40

   الرعي و�سيد الأ�سماك
•  االإنتاج احليواين : توجد يف نيجرييا اأعداًدا كبرية من االأبقار واالأغنام واملاعز، حيث مراعي ح�صائ�ش ال�صافانا .	
• وتنتج نيجرييا كميات كبرية من االأ�صماك حيث تتمتع ب�صاحل طويل على خليج غينيا وبها اأنهار وبحريات بالداخل.	

معلومة اإثرائية

معلومة اإثرائية

نيجريي� فى اأرق�م 
تنتج نيجريي�:
مليون طن اأرز

3 مليون طن ذرة رفيعة
1.6 مليون طن ذرة �ش�مية

600 األف طن فول �صودانى
300 األف طن كاكاو

350 الف طن زيت نخيل
45 األف طن مطاط

●  تنتج نيجريي� نحو 200 األف طن من الق�صدير
●  بــداأ اإنــتـــاج نيجرييا للبرتول منذ 1960 م 

   وان�صمت اإلى جمموعة الدول امل�صدرة للنفط 
   ع�م 1970 م .

الرثوة املعدنية وم�سادر الطاقة

توجد ثروات معدنية يف نيجرييا اأهمها مايلي:
•  الق�صدير وي�صتخرج من ه�صبة جو�ش.	
• الفحم فى املنطقة ال�شرقية.	
• البرتول وتنتج نيجرييا منه كميات كبرية، فقد و�صل االإنتاج اإلى نحو 3% من 	

االإنتاج العاملي ، وي�صتخرج من املنطقة القريبة من ال�صاحل يف اجلنوب ال�صرقي.

ال�سناعة فى نيجرييا
اأن  اإال  البرتول،  بجانب  معدنية  وموارد  زراعية  لرثوات  امتالكها  ورغم 
بها  املوجودة  ال�صناعات  ومن  متنوعة،  اأو  متطورة  لي�صت  بها  ال�صناعة 
الغزل والن�صيج وتكرير البرتول وال�صناعات الكيماوية وبع�ش ال�صناعات 

الغذائية .

العالقات امل�سرية النيجريية

اأهم مدن نيجرييا
اأبوجا: العا�صمة وهي مدينة داخلية حديثة.

لجو�س: العا�صمة القدمية واأكرب املدن النيجريية، واأكرثها تكد�ًصا بال�صكان، وتعترب العا�صمة االقت�صادية للبالد .
ا يف نيجرييا اإيب�دان التي تاأتي يف املركز الثاين بعد الجو�ش ، وهي مركز للتجارة والتعليم  ومن املدن ال�صهرية اأي�صً

واملوا�صالت.

• توجد عالقات قوية بني البلدين وتقوم م�صر بت�صدير االأ�صمدة واملعدات الثقيلة واالأ�صالك النحا�صية واالإطارات 	
واملحوالت الكهربائية وموا�صري االألومنيوم وتنح�صر الواردات امل�صرية يف ال�صلع الزراعية واأهمها احلبوب الزيتية.

توجه اإلى الأن�شطة و التدريب�ت حلل التطبيق�ت على الدر�س 

جمهورية نيجرييا  الحتادية الوحدة الثانية
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املوقع الفلكى و اجلغرافى و امل�ساحة

الت�ساري�س

تعد اأملانيا من اأكرث دول العامل تقدًما ، حيث تعد من الدول االقت�صادية االأولى فى العامل. ف�أين تقع اأمل�ني� وم� اخل�ش�ئ�س 
الطبيعية والب�صرية التي متيزها ؟ تعالوا نتعرف عليها 

تقع اأملانيا يف غرب القارة االأوربية، بني دائرتي عر�ش3َ0 4ْ7 و5ْ5 
�صماالً وبني خطي طول 6ْ - 3َ0 1ْ4 �صرًقا مب�صاحة تبلغ 357 األف كم2.
البلطي، ومن  يحده� من ال�شم�ل: بحر ال�شم�ل والدمن�رك والبحر 
اجلنوب: النم�ش� و�شوي�شرا، ومن ال�شرق: بولندا والت�شيك، ومن 

الغرب: فرن�صا ولوك�صمبورج وبلجيكا وهولندا.

تتنوع ت�صاري�ش ال�صطح يف اأملانيا، وتتكون من ال�صمال، اإلى اجلنوب 
من الأق�ليم الآتية لحظ اخلريطة )18(:

هل الأملاين ال�سمايل: وُيَعد من اأكرب االأقاليم يف     ال�سَّ
هل االأوروبي العظيم اخل�صب ، حيث يبداأ  اأملانيا، وهو جزء من ال�صَّ

ب يف  يف ال�صمال بال�صهول ال�صاحلية وجتري خالله االأنهار التى ت�صُ
بحر ال�شم�ل، ومن اأهم هذه الأنه�ر الألب، والّراين، وفيزر، وتنت�شر 

امل�صتنقعات والكثبان الرملية يف ال�صمال قرب ال�صاحل.

�شكل )17( خريطة موقع اأملانيا واأهم مدنها

�شكل )18( خريطة ت�صاري�ش اأملانيا

معلومة اإثرائية

تقع اأم�م ال�ش�حل البحرى بع�س اجلزر 
ال�صغرية تعرف بجزر الفريزيا .

   امُلرتفعات الُو�سطي: وهي ه�ش�ب متقطعة تف�شل 
بينها �صهول خ�صبة جتري فيها اأنهار تتجه نحو ال�صمال ومتتد و�صط 

اأرا�ٍش زراعية جيدة، وتغطي بالغابات ال�صنوبرية وتكرث بها التالل 
والين�بيع امل�ئية التي تعد من�طق جذب لل�شي�ح.

جمهورية اأملانيا الوحدة الثانية
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جمهورية اأملانيا

املناخ و النبات الطبيعى

ال�سكان

   جبال الألب
وهي جزء من جبال االألب االأوربية تقطعها االأودية وتوجد بها اأعلي القمم اجلبلية باأملانيا تك�صوها اجلليد وعلى منحدراتها 

الغابات املخروطية.

ي�صود بها مناخ غرب اأوربا املمطر طول العام خا�صة يف ال�صمال متاأثًرا باملحيط االأطلنطي وبحر ال�صمال.
• ال�صيف معتدل وتزداد درجة احلرارة باالجتاه نحو ال�صرق.	
• ال�صتاء تهبط فيه درجة احلرارة اإلى ما دون ال�صفر املئوي خا�صًة يف الداخل .	
• بالن�صبة للنبات الطبيعي تغطي الغابات نحو ثلث م�صاحة اأملانيا واأهمها الغابات النف�صية، والغابات ال�صنوبرية، وت�صود 	

يف مناطق اجلبال واله�صاب وتعد م�صدًرا لالأخ�صاب.
• هل ال�صاحلي وقد انكم�صت الإحالل الزراعة حملها التو�صع العمرانى.	 وتنت�صر احل�صائ�ش بال�صَّ

• من 	 وتعد   2009 ع�م  ن�شمة  مليون   82 نحو  اأملانيا  �صكان  عدد  يبلغ 
اأكرب الدول االأوروبية �صكاًنا ، وي�صكل االأملان نحو 91% من ال�شك�ن 

وامله�جرون الن�شبة الب�قية ، ومعظمهم من اليون�ن واإيط�لي� وتركي�.

معلومة اإثرائية

منطقة  لأنه  ال�شك�ن  به  يرتكز   : الرور  اإقليم 
�صناعية كربى ومنطقة ا�صتخراج الفحم .

• يرتكز ال�صكان يف املدن الكربى واملناطق ال�صناعية وفى االأودية على جوانب االأنهار .	
» ن�ق�س معلمك فى اأ�شب�ب تركز ال�شك�ن فى تلك املن�طق «

الأن�سطة القت�سادية
تتعدد االأن�صطة االقت�صادية يف اأملانيا و�صلت اإلى مركز متقدم عاملى ، وتتمثل فيما يلي:

   اأوًل : الزراعة
• تنت�شر فى ال�شهل ال�شم�يل والأودية النهرية وتعتمد على التكنولوجي� احلديثة ، ويعمل به� نحو 3% من القوى 	

العاملة . ومن اأهم املحا�صيل القمح وال�صعري والبنجر .
• تربى املا�صية واخلنازير واالأغنام الإنتاج اللحوم واالألبان ، وتربى فى مناطق احل�صائ�ش وفى احلظائر باأ�صاليب علمية .	

الوحدة الثانية
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   ثانًيا : ال�سناعة
• ال�صناعة هي العمود الفقري لالقت�صاد االأملاين حيث يعمل بها نحو ثلث القوي العاملة.	
• تو�صعت ال�صناعة االأملانية تو�صًعا كبرًيا بعد احلرب العاملية الثانية، وتطورت لتوافر مقومات ال�صناعة باالإ�صافة اإلى 	

تدفق ال�شتثم�ر وتوافر املراكز العلمية املتقدمة .
• تتميز ال�صناعة االأملانية باجلودة والتنوع واأهم هذه ال�صناعات : �صناعة احلديد وال�صلب وال�صيارات واملن�صوجات 	

وال�شفن وال�شن�ع�ت الليكرتونية والكهرب�ئية .

العالقات امل�سرية الأملانية

اأهم مدن اأملانيا
برلني: العا�صمة ال�صيا�صية للدولة ويبلغ عدد �صكانها نحو 3.3 مليون ن�شمة.

ميونخ: عا�صمة اإقليم بافاريا جنوًبا وثالث اأكرب مدن اأملانيا من حيث 
عدد ال�شك�ن وبه� مقر عدد من ال�شرك�ت وامل�ش�نع الأمل�نية الع�ملية.

هامبورج: اأهم موانئ اأمل�ني�، وهي قريبة من بحر ال�شم�ل بحوايل 120 كم .

• وتوجد عالقات ثقافية وعلمية بني البلدين تتمثل يف هيئة التبادل العلمي االأملانية واجلامعة االأملانية بالقاهرة 	
ومعهد االآثار االأملاين وغريها.

• وتوجد العالقات االقت�صادية مثل متويل اأملانيا ملحطات توليد الكهرباء من الرياح يف م�صر. وت�صدر م�صر اإلى 	
اأملانيا البرتول والغاز الطبيعي واملالب�ش وغريها من املنتجات. وت�صتورد م�صر من اأملانيا ال�صناعات الكيماوية 

والآلت وال�شي�رات وغريه�.
توجه اإلى الأن�شطة و التدريب�ت حلل التطبيق�ت على الدر�س.

معلومة اإثرائية

●  يبلغ عدد �صكان ميونخ 2.2 مليون ن�شمة 
●  يوجد مقر �شركة  B.M.W لل�شي�رات فى  

     ميونخ .
يبلغ عدد �صكان هامبورج 2 مليون ن�شمة .

جمهورية اأملانيا الوحدة الثانية
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املوقع الفلكى و اجلغرافى و امل�ساحة

الت�ساري�س

تعد الواليات املتحدة االأمريكية القوة االقت�صادية االأولى يف العامل واأول الدول ال�صناعية ال�صبع وهي الدولة الرابعة يف 
العامل من حيث امل�صاحة، بعد رو�صيا وكندا وال�صني، )تعالو لنتعرف الكثري عنها ... (.

انظر اخلريطة )19( والحظ اأن الواليات املتحدة االأمريكية :
• تقـع فى قارة اأمريكا ال�صمالية ، بني دائرتى عر�ش 	

25 ْ و 49 ْ �صماالً وبني 67 ْ - 125 ْ غرباً .
• خليج 	 اجلنوب  ومن   ، كندا  ال�صمال  من  يحدها 

املحيط  ال�شرق  ومن   ، املك�شيك  ودولة  املك�شيك 
االأطلنطى ، ومن الغرب املحيط الهادى .

• وهى 	 ه�واى  ولية  منه�  ولية   50 من  تتكون 
الهادى  املحيط  و�صط  فى  تقع  اجلزر  من  جمموعة 
وتبلغ  الغربي  ال�صمال  اأق�صى  فى  اأال�صكا  ووالية 
مليون   9.4 الأمريكية  املتحدة  الولي�ت  م�ش�حة 

كم2 . انظر اخلريطة )20(

انظر اإلى اخلريطة )21( والحظ اأن: ت�صاري�ش الواليات 
املتحدة تتنوع من ال�صرق اإلى الغرب على النحو االآتي:

املرتفع�ت ال�شرقية ويطلق
عليها جبال االأبال�ش

ال�شهل ال�ش�حلى و�ش�حل 
خليج املك�صيك:

ال�صطح  با�صتواء  يتميز 
اخللجان،  وظهور  والتعرج 
ويت�شع ب�لجت�ه نحو اجلنوب 

ال�صال�صل اجلبلية الغربية:
متتد من ال�صمال الى اجلنوب

منه� جب�ل ك�شكيد

ال�شهل الو�شطى:
متتد من اإقليم البحريات العظمى حتى خليج

املك�شيك ، ويجري فيه� نهر امل�شي�شبى

نط�ق املرتفع�ت والأحوا�س اجلبلية:
تتكون من �صال�صل جبلية اأعالها 

جب�ل روكى ، 
وعدة ه�ش�ب اأهمه� كلورادو

�شكل )19( خريطة موقع الواليات املتحدة االأمريكية واأهم مدنها

�شكل )20( خريطة والية اأال�صكا ووالية هاواى .

 )�شكل 21( خريطة ت�صاري�ش الواليات املتحدة االأمريكية

الوليات املتحدة الأمريكيةالوحدة الثانية
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اأدي ات�ش�ع م�ش�حة الولي�ت املتحدة وتنوع ت�ش�ري�شه� اإلى تنوع املن�خ 
واختالفه من منطقة اإلى اأخرى. 

   املناخ �سبه املداري احلار مع اأمطار غزيرة طوال العام:
وي�صمل ال�صاحل اجلنوبي ال�صرقي ودلتا نهر امل�صي�صيبي وهذا االإقليــــــم يتاأثـــر باالأعا�صري املدارية املدمرة وتنت�صر به 

الغابات النف�صية .
   مناخ ال�سهول الو�سطى:

وتختلف خ�صائ�ش مناخها من منطقة اإلى اأخرى نظًرا الت�صاعها وامتدادها من ال�صمال اإلى اجلنوب، وال�صيف يتميز بارتفاع 
درجة احلرارة وانخفا�صها باالجتاه �صماالً، ويزداد املطر �صرًقا ويقل غرًبا ومعظمه ي�صقط �صيًفا وتختلف به اأنواع النباتات 

من ح�صائ�ش يف الو�صط وغابات يف اأق�صى اجلنوب.
   مناخ الإقليم اجلبلي واله�شبي يف الغرب:

تقل االأمطار وت�صقط الثلوج على قمم اجلبال �صتاًء ، اأما فى االأحوا�ش اجلنوبية تقل االأمطار حيث �صحراء اأريزونا احلارة 
اجلافة ، ولكن املرتفعات ال�صمالية الغربية تت�صم باالأمطار الغزيرة واحلرارة املنخف�صة ، وتنت�صر هنا احل�صائ�ش والنباتات 

اجلبلية والأع�ش�ب ال�شحراوية .

الوليات املتحدة الأمريكية

معلومة اإثرائيةاملناخ و النبات الطبيعى

وعدده�  عذبة  بحريات  هى  العظمى  البحريات 
 - اأوهايو   - هورت   - متجات  وهى  ؛  خم�ش 

اأنت�ريو - �شوبريور

ال�سكان
• يبلغ عدد �صكان الواليات املتحدة حوايل 306 ماليني ن�صمة فى 2009 م، 	

ثلثى ال�صكان يعي�ش فى املدن وثلث يف الريف .
• يرتكز 50% منهم يف اإقليم نيو اإجنلند باملنطقة ال�صمالية ال�صرقية الذي 	

ميثل نحو 12% فقط من امل�صاحة الكلية للدولة وتعترب املنطقة االأكرث 
واأي�صا  نيويورك  مثل  الكربي  املدن  لوجود  وذلك  بال�صكان  اكتظاظا 

املناطق ال�صناعية والتجارية الكربي.
• العظمى 	 البحريات  حول  الو�صطي  ال�صهول  يف  ال�صكان  يرتكز  كما 

امل�صي�صيبي ودلتاه. لنهر  الفي�صية  ال�صهول  ويف 
• املناطق 	 الغربية حيث  املناطق  من  كثري  ال�صكانية يف  الكثافة  ترتفع 

ال�صناعية واملــدن الكربي مثــل �صــان فران�صي�صكو ولو�ش اأنـجـلــو�ش ،
وكذلك املن�طق الزراعية اخل�شبة .

معلومة اإثرائية

يق�شد ب�إقليم نيو اإجنلند الإقليم ال�شم�يل ال�شرقي 
املكون من 13 ولية منه� نيويورك وكنت�كي وهي 
والية متقدمة للغاية وكانت البداية لتكون دولة 

الولي�ت املتحدة الأمريكية.

معلومة اإثرائية

وويلز  اإجنلرتا  به�  يق�شد  املتحدة  اململكة 
وا�شكتلندا واأيرلندا ال�شم�لية اأم� بريط�ني� فيوجد 

به� اإجنلرتا وويلز واأ�شكتلندا فقط.

الوحدة الثانية
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• يقل عدد ال�صكان بنطاق املرتفعات واالأحوا�ش الغربية، وذلك ب�صبب الظروف الطبيعية ال�صعبة، كما يقل عدد 	
ال�صكان يف اأال�صكا ب�صبب برودة اجلو.

املوارد و الأن�سطة القت�سادية

تتمتع الواليات املتحدة االأمريكية مبوارد طبيعية متنوعة، مما اأدي اإلى تعدد االأن�صطة االقت�صادية و�صخامة االإنتاج .
وفيم� يلى نتعرف على هذه الأن�شطة القت�ش�دية :

   الن�شاط الزراعي
توجد بالواليات املتحدة اأرا�ٍش زراعية خ�صبة ووا�صعة حيث �صهول امل�صي�صبي يف الو�صط واملناطق الزراعية يف اجلنوب 

ال�صرقي ويف الوادي االأو�صط بكاليفورنيا وعلى جوانب املرتفعات، وتعتمد على التكنولوجيا احلديثة فى الزراعة. 
»ناق�ش معلمك فى مركز الواليات املتحدة فى اإنتاج املحا�صيل الزراعية من خالل الدر�ش االأول بالوحدة االأولى«

الإنتاج احليواين و ال�سمكي
• واخلنازير 	 واالأغنام  االأبقار  من  كبرية  اأعداد  املتحدة  الواليات  تربى 

الإنتاج اللحوم ت�صدر جزء منها للخارج باالإ�صافة اإلى اإنتاج االألبان واجللود .
• على 	 وقوعها  ب�صبب  املتحدة  بالواليات  كبرية  �صمكية  ثروة  توجد 

حميطني كبريين ايل جانب وجود االأنهار والبحريات.

معلومة اإثرائية

يبلغ ن�صيب املواطن االمريكى �صنوياً نحو :
18 كجم اأ�شم�ك -  229 كجم قمح
65 كجم حلوم  -  52 كجم دواجن

الن�شاط ال�شناعي

• تعد الواليات املتحدة القوة ال�صناعية االأويل يف العامل، حيث تتوافر بها كل مقومات ال�صناعة.	
• تنتج الولي�ت املتحدة كمي�ت كبرية من املع�دن وم�ش�در الط�قة )اأكد معلوماتك بالرجوع اإلى الدر�ش الثالث بالوحدة االأولى ( .	
•  ت�صاهم بح�ص�ش مرتفعة من االإنتاج العاملي يف عدد من ال�صناعات ك�صناعة ال�صيارات وال�صلب واالألومونيوم،	
•  فتنتج ثلث االإنتاج العاملى من ال�صناعات الكهربائية واالإلكرتونية.	
• حتتل املراتب االأولى عاملًيا يف �صناعة الطريان و�صفن الف�صاء واالأقمار ال�صناعية.	

ت�صم الواليات املتحدة االأمريكية مناطق �صناعية رئي�صة كاالآتي:
   منطقة ال�سمال ال�سـرقي: وت�صم نطاق املدن ال�صناعية الكربي منها بو�صطن ومنطقة البحريات العظمي.

   منطقة اجلنوب: وت�صمل مدًنا �صناعية من اأهمها برمنجهام واأطلنتا .
   الغرب ال�ساحلي: وي�صم مدًنا �صناعية اأهمها �صان فران�صي�صكو .

الوليات املتحدة الأمريكيةالوحدة الثانية
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اأهم مدن الوليات املتحدة

وا�سنطن: تطل على املحيط االأطلنطي وهي العا�صمة ال�صيا�صية .
نيويورك : وهى ميناء هام وتطل على املحيط االأطلنطي وفيها مقر االأمم املتحدة.

�سيكاغو: اأكرب مدن ال�صهول الو�صطي وتقع على بحرية مت�صجن.
�سان فران�سي�سكو: اأكرب املواين االأمريكية على �صاحل املحيط الهادي.

العالقات امل�سرية الأمريكية
• تعد العالقات امل�صرية االأمريكية من العالقات القوية وتوجد اتفاقيات بني البلدين يف اإطار التعاون االقت�صادي 	

والتكنولوجي والثقايف والعلمي، وتوجد اتفاقيات جتارية بني البلدين منها اتفاقية منطقة التجارة احلرة واتفاقية 
الكويز. وت�شتورد م�شر من الولي�ت املتحدة منتج�ت تكنولوجية حديثة واأ�شلحة وط�ئرات وغريه�.

» ن�ق�س مع معلمك اتف�قية الكويز « 
توجه اإلى الأن�شطة والتدريب�ت حلل التطبيق�ت على الدر�س .

الوحدة الثانيةالوليات املتحدة الأمريكية
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    مفاهيم أتعلمها
    • عدم االنحياز.
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متثل ف�صاد النظام امللكي يف اال�صتبداد باحلكم اإلى جانب انحدار �صمعة البالد ب�صبب نزوات امللك فاروق والر�صاوي 
يف تعيني واإقالة الوزارات كما اأن حا�صيته اأ�صاءت الت�صرف للرثاء غري امل�صروع كما حدث يف �صفقة االأ�صلحة الفا�صدة.

كان اجلي�ش امل�صري يف مقدمة اجليو�ش العربية التي �صاركت يف حرب 1948م 
بفل�صطني وكان اأبناء م�صر ممن �صكلوا كتائب الفدائيني قبل احلرب لكن ُهزم 
وبريط�ني�  املتحدة  الولي�ت  دعم   : منه�  عديدة  لأ�شب�ب  امل�شرى  اجلي�س 
الإ�صرائيل وعدم ا�صتعداد العرب ع�صكرًيا للحرب، وكانت هذه الهزمية اأحد 
اأ�صباب قيام ثورة يوليو 1952 م بقيادة ال�صباط االأحرار الذين اأدركوا مقولة 
البطل ال�صهيد اأحمد عبدالعزيز )اإن ميدان اجلهاد احلقيقي يف م�صر( وعبارة 

جمال عبدالنا�صر )اإن فل�صطني لن تتحرر اإال بتحرير م�صر(. 

عزيزي التلميذ/ عزيزتي التلميذة:
اختلفت الكتابات وتعددت االآراء حول ثورة 23 يوليو 1952م، اإذ يرى بع�ش املوؤرخني اأنها تكت�صب اأهمية كبرية ملا تركته من اآثار 
على اأغلب احلركات التحررية يف املنطقة العربية ب�صكل خا�ش ويف العامل ب�صكل عام، وملا اأ�صهم به قادتها من تاأ�صي�ش حلركات 

دولية منها على �صبيل املثال حركة عدم االإنحياز واحلياد االإيجابى.
ويرى اآخرون اأنها مل تبداأ عندما اأعلن جمال عبدالنا�صر عن تنظيم ال�صباط االأحرار، اأو عندما �صيطرت قيادة الثورة على مقرات 
اجلي�ش واالإذاعة امل�صرية ، اإمنا كان هذا التحرك مكماًل لن�صال طويل وممتد ل�صعب م�صر، الذي ثار �صد الف�صاد واالحتالل و�صوء 

احلكم منذ الثورة الُعرابية وثورة 1919م وحتى قيام ثورة 23 يوليو 1952م. 

لقد كان الهدف من قيام ثورة 23 يوليو التخل�ش من االحتالل الربيطاين بعد اأن 
ثبت اأن معاهدة 1936م مل توؤد اإلى اال�صتقالل احلقيقي للبالد، وظهر ذلك بو�صوح 
عندما حا�صرت قوات االحتالل  ق�صر عابدين يف فرباير 1942 م لإجب�ر امللك 

فاروق على تعيني م�صطفى النحا�ش با�صا رئي�ًصا للحكومة.

1- ا�شتمرار الحتالل الربيطاين و تدخله يف ال�شئون الداخلية مل�شر

 اأول : - عوامل قيام ثورة 23 يوليو 1952م:
جتمعت عدة عوامل  واأدت اإلى قيام ثورة 23 يوليو 1952م. وهى:

النح��س يوقع مع�هدة 1936م

2- هزمية اجلي�ش امل�شري يف حرب فل�شطني 1948 م

3- ف�شاد النظام امللكي

اإعلم اأن

واال�صت�صهاد  الوطن  اأجل  من  والفداء  الت�صحية 
يف �صبيل رفعته وتقدمه و�صيانة كرامته واجب 

وطنى.

ا�صتمرار االحتالل الربيطانى 
وتدخله فى ال�صئون الداخلية مل�صر

هزمية اجلي�ش امل�صرى فى حرب 
فل�صطني 1948 م

ف�ش�د النظ�م امللكى

عدم وجود حي�ة 
دميقراطية �صليمة

تدهور احل�لة 
القت�ش�دية مل�شر

�صوء االأحوال 
الجتم�عية

عوامل قيام ثورة 23 يوليو 1952 م
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4- عدم وجود حياة دميقراطية �شليمة

5- تدهور احلياة القت�شادية مل�شر

6-�شوء الأحوال الجتماعية

1- تنظيم ال�شباط الأحرار :

كان لف�صاد النظام امللكي وخ�صوع م�صر لالحتالل الربيطاين اإلى جانب ف�صاد االأحزاب اأثر كبري يف زيادة ال�صراع بني 

االأحزاب من اأجل الو�صول للحكم.

اأدى توقيع مع�هدة 1936 م اإلى جعل م�صر ميداًنا ملعارك احلرب العاملية الثانية، وا�صتنزاف موارد البالد خلدمة بريطانيا 

وحلفائها، واأرهقت احلرب االقت�صاد امل�صري وزادت معاناة اأفراد ال�صعب.

كان لعدم وجود �صيا�صات وا�صحة وثابتة لالإ�صالح االجتماعي، نتيجة لل�صراعات ال�صيا�صية بني االأحزاب، اأثر على 

احلياة االجتماعية، كما كان لظاهرة االإقطاع و�صوء توزيع االأر�ش الزراعية دور يف جعل فئة �صغرية متلك وت�صتبد، 

واأطلق على املجتمع امل�صري )جمتمع الن�صف يف املائة(، وتف�صت ظاهرة الفقر واجلهل واملر�ش، وظهر ذلك يف 

املاأكل وامللب�ش وامل�صرب وامل�صكن اخلا�ش بغالبية ال�صعب امل�صرى.

كان من نتائج ا�صتمرار االحتالل الربيطاين وف�صاد االأو�صاع يف م�صر اأن تاأ�ص�صت جمموعة من �صباط اجلي�ش امل�صري، 

عرفوا با�صم )ال�صباط االأحرار(، وراأوا �صرورة القيام بثورة للق�صاء على الف�صاد والعمل على حترير وا�صتقالل الوطن 

من هذا االحتالل.

وقد عمل هوؤالء ال�صباط يف �صرية تامة، وخططوا الإعالن الثورة بعد اأن نظموا �صفوفهم، وحتركوا يف �صباح 23 يوليو 

1952م، و�صيطروا على املواقع املهمة يف القاهرة واالإ�صكندرية، واعتقلوا كبار ال�صباط وامل�صئولني القدامى يف اجلي�ش.

وبعد اأن تعرفنا عوامل قيام ثورة 23 يوليو تعال مًعا نتعرف اأحداثها :-

ثانًيا :- اأحداث ثورة 23 يوليو 1952 :. 

مطابع الهداية



ثورة 23 يوليو 1952الوحدة الثالثة

الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الثالث الإعدادى54

بعد اأن اأ�صبحت القاهرة باأكملها حتت �صيطرة قوات الثورة، ويف ال�صاعة 

ال�صابعة والن�صف من �صباح 23 يوليو 1952م اأذيع البي�ن الأول للثورة 

من دار االإذاعة امل�صرية با�صم اللواء حممد جنيب القائد العام للقوات 

امل�صلحة ب�صوت حممد اأنور ال�صادات - والذي مبوجبه اأ�صبح اللواء 

حممد جنيب م�صيطًرا على جميع قطاعات اجلي�ش امل�صري - وقد خرج 

من مبنى رئا�صة اجلي�ش يف عربة مك�صوفة متجوالً يف �صوارع القاهرة 

و�شط فرحة غ�مرة من اجلم�هري املحت�شدة.

معلومة اإثرائية

م�صر  اجتازت  لقد  الثورة:  بيان  فى  جاء  ما  اأهم 
الر�صوة  من  االأخري  تاريخها  يف  ع�صيبة  فرتة 
ك�ن  وقد  للحكم،  ال�شتقرار  وعدم  والف�ش�د 
لكل هذه العوامل تاأثري كبري على اجلي�ش، وقد 
ت�صبب املرت�صون واملغر�صون يف هزميتنا فى حرب 
فل�صطني، واأما فرتة ما بعد احلرب فقد ت�صافرت 
اجلي�س،  على  اخلونة  وت�آمر  الف�ش�د  عوامل  فيه� 
وتولى اأمره اإما جاهل اأو فا�صد حتى ت�صبح م�صر 
بال جي�ش يحميها، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهري 
رجال  اجلي�ش  داخل  فى  اأمرنا  وتويل  اأنف�صنا، 
وطنيتهم،  ويف  خلقهم  وفى  قدرتهم  يف  نثق 
والبد اأن م�صر كلها �صتتلقى هذا اخلرب باالبتهاج 

والرتحيب..
واإنى اأوؤكد لل�صعب امل�صري اأن اجلي�ش كله اأ�صبح 
يعمل ل�صالح الوطن فى ظل الد�صتور جمرًدا من 

اأى غ�ية.

2-   بيان الثورة :

حممد اأنور ال�صاداتجمال عبد النا�صرحممد جنيب

ناق�ش مع معلمك ما ورد فى البيان ل�صالح الوطن .

وتولى حممد جنيب رئا�صة م�صر بعد عزل امللك فاروق حتى نوفمرب 1954م - وتولى رئا�صة م�صر بعده جمال عبدالنا�صر اأحد قادة 
ال�صباط االأحرار.
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متثلت فيما يلي:
• اأن يتنازل امللك عن العر�ش البنه ال�صغري )اأحمد فوؤاد الثانى(.	
• اأن يغادر امللك البالد قبل ال�صاعة ال�صاد�صة من م�صاء يوم 	

26 يوليو 1952م.
• وقد وافق امللك فاروق على مغادرة البالد هو واأ�صرته قبل 	

املوعد الذي مت حتديده الأنه كان يدرك اأن اجلي�ش وال�صعب 
يكرهان حكمه، كما اأن االإجنليز قد تخلوا عنه .

مغادرة امللك فاروق مل�صر

3-  مطالب الثورة من امللك فاروق :

ثالًثا :- اأهداف ثورة 23 يوليو 1952م. 

رابًعا: اإجنازات ثورة 23 يوليو 1952م
معلومة اإثرائية

فيها  ترق  مل  بي�صاء  ثورة  كانت  يوليو   23 ثورة 
املباركة،  باحلركة  البداية  يف  وعرفت  الدماء، 
وا�صتقبلتها  امل�صري،  ال�صعب  قبول  والقت 
يف  مرنة  ثورة  وهي  بالغة.  بحفاوة  اجلماهري 
و�صاعدت  املجتمع،  ل�صالح  الداخلية  �صيا�صتها 
الكثري من حركات التحرر ومل تنحاز للغرب اأو 

ال�شرق.

لقد جنحت ثورة 23 يوليو 1952م فى حتقيق بع�ش اأهدافها ويت�صح ذلك من 
خالل اجنازاتها فى خمتلف املجاالت 

تعال مًعا نتعرف اجنازات كل جمال ب�صئ من التفا�صيل :-
1-  املج�ل ال�شي��شي.

مطابع الهداية
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2-  املج�ل القت�ش�دى.

3 -  املج�ل الجتم�عى.
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4 - املج�ل العربى.

5 -  املج�ل الدولى :

مفاهيم اأتعلمها

عدم االنحياز : عدم االن�صمام اإيل اأى من الكتلتني 
ال�صرقية والغربية .

مطابع الهداية
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عزيزي التلميذ/ عزيزتي التلميذة:
تعرفنا فى الدر�ش ال�صابق اأن ثورة 23 يوليو 1952م لعبت دوًرا موؤثًرا على امل�صتويني العربي والدويل، خا�صة فيما 
يتعلق بتاأييد حركات التحرر يف دول الوطن العربي مما جعل دول اال�صتعمار حتر�ش بطريقة اأو باأخرى على تبني 
مواقف معادية لها، �صيت�صح ذلك جلًيا وا�صًحا يف الق�صية الفل�صطينية وعدوان 1956م،  وهو م� عرف ب�لعدوان 

الثالثي، ثم عدوان 5 يونيو 1967م واملعروف بنك�شة 1967م، 

الق�سية الفل�سطينية

فل�سطني عربية
لفل�صطني اأهمية خا�صة يف قلب كل عربي )م�صلم/م�صيحي(، 

فقد ولد فيها ال�صيد امل�صيح )عليه ال�صالم( واإليها اأ�صري 
ب�صيدنا حممد )�صّل اهلل عليه و�صلم(، وبها امل�صجد االأق�صى 
اأولى القبلتني وثالث احلرمني، عا�ش بها عدد قليل من اليهود 

حتي قي�م احلرب الع�ملية الأولى 1914-1918م اإلى ج�نب 
امل�صلمني وامل�صيحيني، باالإ�صافة ملا تتميز به ن�صبًيا من موقع 

جغرايف كانت مطمًعا للغزاة على مر الع�صور.

اقراأ ال�شكل الت�لى وتعرف مراحل: تطور الق�شية الفل�شطينية منذ 1920 : 1948م

امل�شجد الأق�شى

الوحدة الثالثة م�شر و الق�شية الفل�شطينية

مطابع الهداية
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ترجع جذور احلركة ال�صهيونية - كحركة �صيا�صية تنادي بوطن خا�ش لليهود -اإلى 
هرتزل )1860- 1904 ( فى )لندن( عا�صمة بريطانية   وقد اأدركت بريطانيا اأهمية 

فل�صطني نتيجة حرب ال�صام االأولى والثانية والتى خا�صها ) حممد على ( �صد الدولة 
العثمانية وبعد احتاللها مل�صر عام 1882 م

لذا �صعت لتاأييد فكرة وطن لليهود فى فل�صطني ، واأ�صدرت وعد بلفور 1917 م ، والذى 
ن�ش على )تعهد بريطانيا ببذل م�صاعيها الإن�صاء وطن قومي لليهود يف فل�صطني، ويو�صف 

هذا الت�صريح اأو الوعد باأنه )وعد ممن ال ميلك ملن ال ي�صتحق( :

العاملية االأولى )1914- هو نظام و�صعته ع�صبة االأمم بعد انتهاء احلرب 
1918م(، وهو �صكل من اأ�صكال اال�صتعمار، ومبوجب هذا النظام يتم و�صع 
الدول التي كانت تابعة للدول املنهزمة )اأملانيا وتركيا( حتت اإدارة دول 

متقدمة للنهو�ش بها. وقد ترتبت على ذلك ما يلى :-
• قررت دول احللفاء )الدول املنت�صرة يف احلرب( و�صع فل�صطني حتت 	

االنتداب الربيطاين مع تنفيذ وعد بلفور.
• اأعطى موؤمتر )�صان رميو( يف اإبريل 1920م لربيطانيا حق االنتداب على فل�صطني	
• وعندما اتخذت »ع�صبة االأمم« بجنيف قراًرا بو�صع فل�صطني حتت النتداب بداأت 	

حكومة االنتداب يف اتخاذ عدة اإجراءات لتنفيذ وعد بلفور .  اقراأ ال�صكل التايل 
لتتعرفها وموقف ال�صعب الفل�صطيني منها:

وزير خارجية بريطانيا
�صاحب وعد بلفور

احلاج اأمني احل�صينى

اأنها  اإلى  لربيطانيا  فل�صطني  اأهمية  ترجع 
ال�صمالية  اجلهة  االأول من  الدفاع  تعد خط 
من  ي�شتطيع  ال�شرق،   فى  مل�شتعمراته� 
يحتله� اأن ي�شيطر على الركن ال�شرقى من 

البحر املتو�صط الغنى مبوارده االقت�صادية

معلومة اإثرائية    النتداب الربيطاين على فل�سطني )1920 - 1948م(:

 الوعد بوطن لليهود:

م�شر و الق�شية الفل�شطينية
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 وافقت هيئة االأمم املتحدة على تق�صيم فل�صطني عام 1947 م 
عندما عر�صت عليها بريطانيا الق�صية الفل�صطينية اإلى :

- دولة عربية                - دولة يهودية            - تدويل منطقة القد�س .

تعددت احلروب واملواجهات بني ا�صرائيل والعرب منذ 1948م وحتي 1973م.والتى متثلت فى :-

واالآن تعال معا نتعرف كل منها ب�صىء من التف�صيل:

احلروب بني اإ�سـرائيل والعرب:

• عقب خروج اآخر جندى بريطانى من فل�صطني فى 14 م�يو 1948 م ، اأعلن اليهود 	
قي�م دولة اإ�شرائيل فى 15 م�يو 1948 م ، مم� دفع اجليو�س العربية للتحرك بهدف :

1- ن�صرة واإنقاذ العرب الفل�صطينيني من بط�ش اليهود .
2- م�ش�عدة ال�شعب الفل�شطينى على اإق�مة حكومة وطنية على اأر�شه .

• وقد متكنت اجليو�ش العربية من حتقيق انت�صارات على  القـوات االإ�صـرائيلية 	
ولكن تقدمت الواليات املتحــدة  االأمريكية اإلى جملــ�ش االأمــن باقرتاح 

لوقــف القتــال واإقامة هدنة مدتها �صهر ميتنع خاللها اليهود والعرب عن جلب 
االأ�صلحة واملحاربني اإلى فل�صطني ، واأن يكون ذلك حتت اإ�صراف دولى .

• ولكن مل يلتزم اليهود بالهدنة حيث اخرتقوا الهدنة وبداأوا فى تقوية قواتهم 	
من حيث العدد والت�صليح والتدريب .

• عند ا�صتئناف القتال ظهر تفوق اليهود على جميع جبهات القتال وتراجعت 	
القوات العربية وانهزمت .

• ونتج عن هزمية العرب فى حرب فل�صطني 1948 م :	
- اال�صتيالء على جميع اأرا�صى فل�صطني ومل يبق �صوى :

2- ال�صفة الغربية وبها القوات االأردنية . 1- قطاع غزة حتت اإدارة م�صرية . 
3- ق�صمت القد�ش بني العرب واليهود .

تق�شيم فل�شطني عام 1947م

العدوان الثالثى على  حرب فلسطني 1948 م
مصر 1956 م

العدوان االسرائيلى
5 يونيو 1967 م

حرب االستنزاف
1969 - 1970 م

حرب السادس من 
أكتوبر  1973م

حرب فل�سطني 1948م

الوحدة الثالثة م�شر و الق�شية الفل�شطينية
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العدوان الثالثى حرب �صنتها كل من )بريطانيا وفرن�صا وا�صرائيل( على م�صر، اأقراأ ال�صكل التالى ثم ناق�ش مع معلمك 
اأ�صباب العدوان الثالثى واحداثه واأهم نتائجه:

دوافع ال�صهيونية واال�صتعمار للتخطيط للعدوان االإ�صرائيلى على م�صر:
التقت اأهداف ال�صهيونية للمرة الثالثة مع اأهداف اال�صتعمار؛ فعبارة )من النيل اإلى الفرات( تعرب عن املخطط التو�صعي 
لل�شهيونية، واملنطقة العربية تكت�شب هذه الأهمية ال�شرتاتيجية من وجهة نظر الدول ال�شتعم�رية لعدة اأ�شب�ب:

ا البرتول. 1- متتلك املنطقة العربية ثروات هائلة خ�صو�صً
2- حتقق ال�صيطرة على املنطقة العربية بهدف تطويق االحتاد ال�صوفيتي )�صابًقا( من جهة اجلنوب واحتكار 

الرثوات وال�شيطرة   على  الع�مل.
انتهزت اإ�صرائيل الفر�صة ومب�صاعدة الواليات املتحدة االأمريكية بداأت يف االإعداد  والتهيئة والتخطيط للعدوان 
ا بعد ف�صل العدوان الثالثي ورغبة منها يف الق�صاء على قوة م�صر، فا�صتدرجت الدول العربية اإلى حرب  خ�صو�صً

غري م�شتعدة له�.

 العدوان الثالثى على م�سر 1956 م

العدوان الإ�سـرائيلي )5 يونيو 1967م(

م�شر و الق�شية الفل�شطينية
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  اأ�سباب عدوان )5 يونيو 1967م(
كان من نتيجة التهديدات االإ�صرائيلية ل�صوريا يف 1967م وح�شد القوات الإ�شرائيلية على احلدود مع �شوري� اأن: 

•  اأعلنت م�صر وقوفها اإلى جانب �صوريا تطبيًقا التفاقية الدفاع امل�صرتك بينهما ، واأر�صلت القوات امل�صرية على 	
عجل اإلى �صبه جزيرة �صيناء.

• طلبت م�صر من قوات الطوارئ الدولية املوجودة على احلدود بني م�صر واإ�صرائيل منذ عام 1957م الن�شح�ب 	
من بع�ش النقاط.

• اأغلقت م�صر خليج العقبة فى وجه املالحة االإ�صرائيلية يف مايو 1967م وذلك اإحكاًما للح�صار االقت�صادي 	
الذي يفر�شه العرب على  اإ�شرائيل.

تكون  لن  اأنها  م�صر  واإعالن  واإ�صرائيل  العربية  الدول  بني  امللتهب  املوقف  ملعاجلة  بذلت  التي  امل�صاعي  وبرغم 
البادئة باحلرب، وكذلك اإعالن اإ�صرائيل اأنها لن تهاجم الدول العربية، مما جعلها تطمئن، ثم قامت اإ�صرائيل يف 

�صباح 5 يونيو 1967م بغارات مفاجئة على املطارات امل�صرية وبداأت اأحداث احلرب.
    الأحداث على اجلبهتني امل�سرية و ال�سورية

لقد نتج عن الهجوم املفاجئ على املطارات امل�صرية اأن مت:
• الع�صكرية 	 القيادة  القوات امل�صرية ب�صيناء بغري غطاء جوي وجعل  ال�صالح اجلوى امل�صري مما جعل  تدمري 

تقرر �شحب القوات اإلى غرب القن�ة للت�شدي للعدو اإذا ح�ول عبور القن�ة.
• تقدمت القوات االإ�صرائيلية وا�صتولت على قطاع غزة ووا�صلت تقدمها حتى و�صلت اإلى ال�صفة ال�صرقية لقناة 	

ال�صوي�ش بعد اأن خ�صرت م�صر عدًدا كبرًيا من قواتها يف �صيناء.
•  اال�صتيالء على ه�صبة اجلوالن ب�صوريا.	
• ا�صتولت كذلك على مدينة القد�ش العربية وعلى ال�صفة الغربية لنهر االأردن. 	

وبذلك تكون اإ�صرائيل قد ا�صتولت على فل�صطني كلها اإلى جانب )�صيناء - اجلوالن - ال�صفة الغربية لنهر االأردن(
حاول اأن ت�صتنتج بنف�صك اأ�صباب الهزمية قبل قراءة النقاط االآتية:

  اأ�سباب الهزمية 
ترجع هزمية الدول العربية يف عدوان 5 يونيو 1967م اإلى:

•  التفوق الع�صكري االإ�صرائيلي وب�صفة خا�صة ال�صالح اجلوي.	
• ا�صتخدام عن�صر املفاجاأة يف �صرب املطارات امل�صرية بعد اأن �صورت اأجهزة جت�ص�ش اأمريكية حديثة املواقع امل�صرية.	
• ا و�صيا�صًيّا.	 ا واقت�صادًيّ  م�صاندة الواليات املتحدة وبع�ش الدول االأوربية الإ�صرائيل ع�صكرًيّ
• نق�س التدريب وعدم توافر الأ�شلحة املتطورة للقوات امل�شرية اإلى ج�نب التفكك العربي.	

الوحدة الثالثة م�شر و الق�شية الفل�شطينية

مطابع الهداية
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م�شر و الق�شية الفل�شطينية

  نتائج هزمية 5 يونيو 1967 م 
جنحت اإ�صرائيل يف احتالل فل�صطني كلها وبع�ش املناطق العربية،

كما هو مو�صح اأمامك على اخلريطة. 
 تدخل جمل�س الأمن وبعد مداولت اأ�سدر قراره

رقم 242 فى نوفمرب عام 1967م ون�س على:
- اإنهاء حالة احلرب بني اإ�صرائيل والعرب.

- احرتام �شي�دة دول املنطقة على اأرا�شيه�.
- ان�شح�ب اإ�شرائيل من الأرا�شى التى احتلته� ع�م 1967م.

- حرية املالحة فى املمرات الدولية.
- اإن�صاء مناطق منزوعة ال�صالح .

- قبلت م�صر تنفيذ القرار، ولكن امتنعت اإ�صرائيل عن تنفيذه ومل تن�صحب من االأرا�صى التى احتلتها. 
  اإعادة بناء القوات امل�سلحة امل�سرية

حر�صت القيادة امل�صرية على اإعادة بناء القوات امل�صلحة على اأ�ص�ش
جديدة من حيث االختيار والتدريب والت�صليح؛ بهدف حمو عار الهزمية. 

وهو ما اأعلنـه الرئي�ش جمال عبدالنا�صر اأعلن اأن ما اأخذ بالقوة ال ي�صرتد اإال
 بالقوة؛ فبداأ اإعادة بناء اجلي�ش ليعيد ما احتلته اإ�صرائيل من االأرا�صى العربية. 

ومرت عملية اإعادة بناء القوات امل�صلحة مبرحلتني هما:
املرحلة الأولى :

تعرف مبرحلة ال�صمود والت�صدي لالعتداءات االإ�صرائيلية على ال�صفة 
الغربية لقناة ال�صوي�ش، ومن بني االعتداءات )معركة راأ�ش الع�ش( 

وفيها جنحت قواتنا يف الت�صدي للعدوان وتكبيد القوات االإ�صرائيلية خ�صائر فادحة واأجربتها على االن�صحاب، 
عندما حاولت احتالل بورفوؤاد  ،كما مت تدمري املدمرة االإ�صرائيلية اإيالت ب�صواريخ البحرية امل�صرية

يف اأكتوبر 1967م.

معلومة اإثرائية

موؤمتر احل�صنة  اأكتوبر 1968 م

بذلت اإ�صرائيل م�صاعى عديدة الإقناع اأهالى 

�صيناء بتدويل �صيناء واإعالنها دولة منف�صلة 

ورد ال�شيخ » �ش�مل الهمر�س « ب��شم اأه�لى 

�صيناء بالرف�ش قائالً: �صـيناء اأر�ش م�صريــة 

و�صتبقى م�صريــة » و�صجل التاريخ الأهالى 

واالنتماء  ال�صرف  فى  جديًدا  در�ًصا  �صيناء 

والعزة والكرامة «.

خريطة )24( احتالل اإ�صرائيل لالأرا�صى 
العربية بعد حرب يونيو 1967م
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احت�ش�د جموع ال�شعب امل�شرى 
لت�شيع جثم�ن الرئي�س الراحل 

جمال عبد النا�صر

- توجه اإلى  الأن�شطة والتدريب�ت حلل التطبيق�ت على الدر�س.

املرحلة الثانية:
ُتعرف بحرب ال�شتنزاف واملواجهة ع�مي )1969 ، 1970م( حيث اأ�صرت  القيـــادة امل�صرية على حمو عـــار الهزمية مهما 

كانت التحديات والت�صحيات كما يت�صح من ال�صكل التالى.

الوحدة الثالثة م�شر و الق�شية الفل�شطينية

مطابع الهداية
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عزيزى التلميذ / عزيزتى التلميذة
لعلك تعرفت فى الدر�ش ال�صابق اأن حرب فل�صطني 1948م  ،  والعدوان الثالثي على م�صر 1956م  ، وعــدوان يونيــو 

ا اأن ال�صعب امل�صري  1967م، متثــل حلقات مــن ال�صراع   العربى /االإ�صرائيلى  وعرفت اأي�صً
وجي�صه البا�صل مل يقبال بالهزمية - وخا�ش بكل �صجاعة حرب اال�صتنزاف التي ا�صت�صهد فيها 
اأحد اأبطال الع�صكرية امل�صرية الكبار )الفريق اأول عبداملنعم ريا�ش( رئي�ش اأركان حرب 
القوات امل�صلحة ، والذى يعترب واحًدا من اأ�صهر الع�صكريني العرب خالل الن�صف الثانى من 
القرن الع�صرين �صارك يف احلرب العاملية الثانية �صد قوات اأملانيا واإيطاليا - و�صارك فى حرب 
فل�صطني 1948 م وحرب 1956 م ، واأحد الأعمدة الرئي�شة التى اعتمد عليه� الرئي�س جم�ل 

عبد النا�صر فى اإعادة بناء وتنظيم القوات امل�صلحة فى حرب اال�صتنزاف .
وقد اأعقب ذلك حلقة اأخرى من حلقات هذا ال�صراع، وهي حرب ال�ش�د�س من اأكتوبر 1973م )الع��شر من رم�ش�ن 1393هـ(  وقد 

دارت بني كل من م�صر و�صوريا من جانب واإ�صرائيل من جانب اآخر. تعال مًعا نتعرف اأ�صبابها و اأحداثها واأهم نتائجها .

اأ�سباب اندلع حرب اأكتوبر 1973م
م   1- رف�ش اإ�صرائيل لكل نداءات ال�صالم باالن�صحاب من االأرا�صى التى احتلتها فى العدوان االإ�صرائيلى 5 يونيو 1967

مبوجب قرار جمل�ش االأمن 242 و التى تتمثل فى �صبه جزيرة �صيناء واجلوالن.
2- الت�صميم امل�صرى ال�صورى الإزالة اآثار نك�صة 1967م.

ال�ستعدادات حلرب اأكتوبر 1973م

اجلبهة امل�سرية
مهدت ال�صربة اجلوية الناجحة التي قام بها �صالح الطريان، ونريان املدفعية على طول القناة لعبور الدبابات واملدرعات 
لقناة  ال�صرقية  ال�صفة  على  امل�صرية  القوات  وانت�صرت  بارليف،  تدمري خط  ومت  اأنواعها،  مبختلف  الع�صكرية  واالآليات 
ال�صوي�ش، ورفع علم م�صر عليها، ومت اأ�صر مئات من اجلنود االإ�صرائيليني اإلى جانب حتطيم اأعداد كبرية من الطائرات 

واملعدات الع�صكرية. و�صطر اجلي�ش امل�صرى اأعظم االنت�صارات فى الرب والبحر واجلو .

1- تهيئة و اإعداد اجلبهة العربية من خالل : 
اال�صتفادة من كل املوارد واالإمكانيات العربية املتاحة وت�صفية اخلالفات وتوحيد ال�صف العربى.

2- تهيئة واإعداد اجلبهة الداخلية من خالل :
- رفع الرقابة على ال�صحف                                              - اإ�صدار د�صتور جديد للبالد )د�صتور 1971م(

- اإلغاء احلرا�صات واالإجراءات املقيدة للحريات      - الق�صاء على مراكز القوى
- جتهيز اجلي�س وت�شليحه ب�أحدث الأ�شلحة وتدريبه عليه� .

الوحدة الثالثة حرب اأكتوبر 1973

مطابع الهداية
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حرب اأكتوبر 1973

اجلبهة ال�سورية

وكان اجلنود يرفعون �صارة الن�صر على العدو االإ�صرائيلي، بعد اأن �صقط خط بارليف 
اأ�صطورة اإ�صرائيل يف �صت �صاعات وقد قيل عنه اإنه ال يقهر اإال با�صتخدام قنبلة ذرية، 

ولكن االإرادة والعزمية امل�صرية حطمته يف عدة �صاعات قليلة.

• بداأت القوات ال�شورية فى اللحظة نف�شه� التى بداأت فيه� القوات امل�شلحة امل�شرية 	
)الطائرات  وعربت  البلدين،  فى  الع�صكرية  القيادة  بني  لالتفاق  طبًقا  الهجوم 

ال�صورية كذلك على ارتفاع منخف�ش جًدا، خط وقف اإطالق النار، وفتح مدافع النريان على املواقع االإ�صرائيلية فى 
ه�صبة اجلوالن، ثم اندفعت الدبابات واملدرعات نحو خط )اآلوان( وهو خط الدفاع االإ�صرائيلى فى ه�صبة اجلوالن، 

ومياثل متاما خط )بارليف( على اجلبهة امل�صرية، وهو ميتد على طول احلدود ال�صورية )نحو 70كم(.
• وقد مت ردم اخلندق العري�ش امل�صاد للدبابات بالبلدوزرات ، واأقيمت عليه املعابر عملية مماثلة الإن�صاء املعابر على 	

قن�ة ال�شوي�س على اجلبهة امل�شرية .
• دارت معارك جوية عديدة بني الطريان االإ�صرائيلى والطريان ال�صورى الذى ا�صتمر فى تقدمي دعمه للقوات الربية 	

اأ�صبحت  حتى  اله�صبة  داخل  كم   20 عمق  اإلى  وو�صلت   ، متامًا  ودمرته  االإ�صرائيلى  الدفاع  خط  اخرتقت  التى 
على م�صـارف بحيـرة طربيـة . ورفع العلم ال�صورى على قمة جبل ال�صيخ . وخ�صر العدو اأعداد كبرية من اجلنود 

والطائرات ؛ فطلبت اإ�صرائيل امل�صاعدة من الواليات املتحدة .

الدور العربي اثناء احلرب
متثل الدعم العربي فى:

• تقدمي بع�س الدول العربية الدعم الع�شكرى مل�شر و�شوري� :	
) العراق - اجلــزائر - ليبيا - االأردن - املغــــرب - ال�صعوديــة -   

ال�صــودان - الكويت - تون�ش (.
• تقدمي بع�ش الدول العربية الدعم املالى مل�صر و�صوريا : ) ال�صعودية - اجلزائر - االإمارات - قطر ( .	
• قرار وزراء النفط العربى فى اجتماعهم بالكويت الذى ن�ش على :	

- خف�ش االإنتاج .
- حظر ال�ش�درات النفطية اإلى الولي�ت املتحدة الأمريكية عندم� طلب الرئي�س الأمريكي م�ش�عدات ع�جلة لإ�شرائيل .

معلومة اإثرائية

اأثناء حرب اأكتوبر 1973 م :

• �ش�عد الكوريون م�شر .	

• و�ش�عد الب�ك�شت�نيون �شوري� .	
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دور الوليات املتحدة الأمريكية يف دعم اإ�شرائيل
• ا لتقدمي امل�صاعدات الع�صكرية الإ�صرائيل.	 اأقامت الواليات املتحدة االأمريكية ج�صًرا جوًيّ
• قدمت الواليات املتحدة م�صاعدات مالية �صخمة عاجلة الإ�صرائيل .	
• قدمت معلومات ع�صكرية الإ�صرائيل �صاعدتها يف وجود ثغرة يف منطقة الدفر�صوار بني اجلي�ش الثالث يف ال�صوي�ش 	

واجلي�ش الثاين يف االإ�صماعيلية.
• تدخلت الواليات املتحدة والدول االأع�صاء يف جمل�ش االأمن الدويل التابع لالأمم املتحدة، ومت اإ�صدار القرار )338( 	

بداأت  بعدها  القرار،  م�صر  وقبلت  اأكتوبر 1973م،   22 يوم  من  بدًءا  احلربية  االأعمال  بوقف جميع  يق�صي  الذي 
مباحثات املفاو�صات بني الطرفني )امل�صرى - االإ�صرائيلى( بال�صوي�ش.

4- انتهاء نظرية االأمن االإ�صرائيلية والتى كانت تتمثل فى:
• خط 	 مثل  القوية  والتح�صينات  الدفاعية  اخلطوط  انهيار  اإن   

بارليف دفع االإ�صرائيليني لالعرتاف باأنه انتهى كخط دفاعي، 
وعلينا اأن نعيد درا�صاتنا واأن نعمل على التمركز يف اأماكن 

دفاعية جديدة ) قال ذلك وزير الدفاع االإ�صرائيلي( .
• انتهاء 	 هو  االإ�صرائيلي  الدفاع  وزير  نظر  يف  االأهم  واملعنى 

اأن  كذلك  وثبت  ل�صيناء،  بالن�صبة  االإ�صرائيلي  االأمن  نظرية 
اأمام  حائاًل  تقف  اأن  ميكنها  ال  وال�صناعية  الطبيعية  املوانع 

اجليو�س احلديثة مب� لديه� من جتهيزات واأ�شلحة ومعدات.
• واأ�صاف وزير الدفاع االإ�صرائيلي باأن علينا نحن االإ�صرائيليني 	

القوة  باأننا  االعتقاد  يف  اال�صتمرار  ميكننا  ال  اأننا  نفهم  اأن 
الوحيدة الع�صكرية يف ال�صرق االأو�صط، فهناك حقائق جديدة 

علين� اأن نتع�ي�س معه�.
5- غريت حرب اأكتوبر 1973م موازين القوة واال�صرتاتيجيات 
بني  التعاون  واأهمية  املقاتل  الفرد  وكفاءة  والتخطيط  واالإعداد 

القيادتني ال�صيا�صية والع�صكرية.
و�صرورة  االأ�صلحة  بع�ش  م�صتقبل  حول  التفكري  اأثارت   -6

تطويره�.

النتائج والدرو�ش امل�شتفادة من حرب ال�شاد�ش من اأكتوبر 1973م
1- تعد نقطة حتول يف ال�صراع العربى / االإ�صرائيلى، واأثبتت اأن منطق القوة ال مينح �صالًما.
2- حتطيم اأ�صطورة اجلي�ش االإ�صرائيلى الذي ال يقهر، وعودة الثقة للمقاتل امل�صري والعربي.

3- تقوي�ش اأ�ص�ش العقيدة القتالية للقوات االإ�صرائيلية، وقد ظهر ذلك وا�صًحا يف فقد الدبابات االإ�صرائيلية قدرتها 
ب�صبب قوة فاعلية القذائف وال�صواريخ امل�صرية امل�صادة للدبابات، كما ف�صلت كذلك الطائرات االإ�صرائيلية من 

االقرتاب يف قناة ال�صوي�ش جتنًبا ملواجهة �صبكة ال�صواريخ امل�صرية املنتـ�صرة غرب قناة ال�صوي�ش.

معركة الدب�ب�ت

الوحدة الثالثة حرب اأكتوبر 1973

مطابع الهداية
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حرب اأكتوبر 1973

7- اأنهت حرب اأكتوبر1973م حالة الال�صلم والالحرب، واأف�صحت املجال للمفاو�صات ال�صيا�صية من منطلق القوة 
العربية.

8- اأظهرت حرب اأكتوبر 1973م، اأهمية ا�صتخدام �صالح النفط العربي.
9- اأثرت حرب اأكتوبر يف العالقات بني اإ�صرائيل وبع�ش الدول املحبة لل�صالم يف اآ�صيا واإفريقيا واأوربا.

�سخ�سيات م�سيئة فى حرب اأكتوبر 1973 م :
   امل�سري اأحمد اإ�سماعيل

اأكتوبر  حرب  يف  ال�صورية  امل�صرية  للقوات  املوحدة  العامة  القيادة  تويل 
ومديرا  امل�صلحة  للقوات  وقائدا  للحربية  وزيرا  كان  حيث  1973م 

للمخابرات العامة.
• ال�صورية( 	 و  )امل�صرية  اجلبهتني  على  والتن�صيق  التخطيط  تولى 

اإ�صرائيل عن  اأنظار  ل�صرف  اخلداع  وقاد خطة  عالية -  بدقة ومهارة 
التجهيزات الهجومية - وقد ح�صل على و�صام جنمة �صيناء وهو اأعلى 

الأو�شمة الع�شكرية.
   الفريق �سعد الدين ال�ساذلى :

اختاره الرئي�ش الراحل اأنور ال�صادات رئي�ًصا الأركان حرب القوات امل�صلحة 1971 م - �صارك مع القادة الع�صكريني فى 
تطوير القوات امل�صلحة وفى و�صع خطة لعبور قناة ال�صوي�ش وحتطيم خط بارليف وقام بتنفيذها فى حرب 1973 م . وقد 

مت تكرميه فى الذكرى التا�صعة والثالثني لن�صر اأكتوبر مبنح ا�صمه قالدة النيل العظمى .
   الفريق حممد عبدالغني اجلم�سي

رئي�ًصا  ثم  1972م  امل�صلحة  القوات  عمليات  هيئة  رئي�ش  من�صب  �صغل 
لأرك�ن القوات امل�شلحة 1973م - حيث قامت الهيئة باإعداد درا�صة عن 
اأن�صب التوقيتات للقيام بالعمليات الهجومية على  اإ�صرائيل على اجلبهتني 

مما كان له االأثر يف اإحراز الن�صر.
ولن ين�صى التاريخ اأجماد الع�صكرية امل�صرية فى تلك احلرب بكل اأبناء 
م�شر البوا�شل من الآلف الذين �ش�ركوا فى كل العملي�ت الع�شكرية من 
القادة وال�صباط وال�صف واجلنود الذين �صحوا من اأجل م�صر فى حرب 

اأكتوبر 1973 .
توجه اإلى الأن�شطة والتدريب�ت حلل التطبيق�ت على الدر�س
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م�شر و ال�شراع الإ�شرائيلى 

العربي

عزيزى التلميذ / عزيزتى التلميذة
عرفت من الدر�ش ال�صابق اأن م�صر و�صوريا قامتا باالإعداد والتخطيط حلرب اأكتوبر 1973م بهدف ا�شرتداد الأرا�شى 
الق�صية  حتريك  خا�صة  وب�صفة  اأهدافها  بع�ش  حققت  احلرب  هذه  واأن  1967م،  يونيو  نك�صة  اآثار  وحمو  املحتلة 

الفل�صطينية نحو احلل ال�صامل لل�صراع العربي االإ�صرائيلي ، واختيار مبداأ االأر�ش مقابل ال�صالم.
اقراأ ال�صكل التالى وتعرف �صيا�صة م�صر جتاه اإنهاء ال�صراع العربى / االإ�صرائيلي بعد حرب اأكتوبر 1973 م

جهود م�سر يف اإنهاء ال�سراع وبناء ال�سالم
    اأ( مبادرة الرئي�س ال�سادات لزيارة اإ�سـرائيل من اأجل ال�سالم 1977م.

لقد نادى الرئي�ش ال�صادات بال�صالم العادل لكل �صعوب املنطقة، ودعا العامل كله اإلى م�صاندته يف التطلع اإلى ال�صالم 
الدائم بعد �صل�صلة من احلروب ا�صتنزفت طاقات وموارد البالد الب�صرية واملادية، ومهدت الطريق اأمام اإ�صرائيل 

للقبول مببداأ التفاو�ش بني االأطراف املهتمة واملعنية بالق�صية.

   ب( موؤمتر كامب ديفيد �سبتمرب 1978م
يف �صبتمرب 1978م دعا الرئي�ش االأمريكي كارتر كل من )ال�صادات وبيجني( 
اإلى اجتماعات فى كامب ديفيد وا�صتمرت االجتماعات حتى مت التو�صل اإلى 

اإطار اتفاق لل�صالم بني م�صر واإ�صرائيل.

   جـ( معاهدة ال�سالم مار�س 1979م
فى م�ر�س 1979م مت توقيع معاهدة ال�صالم بني م�صر واإ�صرائيل مب�صاركة 

ورعاية اأمريكية وقد ن�صت املعاهدة على مايلي:
• ان�صحاب اإ�صرائيل الكامل من �صيناء التي احتلتها عام 1967م.	
• بالطرق 	 املنازعات  وحل  واإ�صرائيل  م�صر  بني  احلرب  حالة  اإنهاء 

ال�شلمية.
• توقيع معاهدة ال�صالماحرتام كل طرف ل�صيادة وا�صتقالل الطرف االآخر.	
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• اإقامة عالقات ودية )�صيا�صية - اقت�صادية - ثقافية( بني الدولتني.	
• اإقامة مناطق حمدودة ال�صالح على جانبي احلدود مع حتديد عدد االأ�صلحة والقوات.	
• احرتام حرية املالحة يف املمرات الدولية.	
• البدء مبفاو�صات الإن�صاء حكم ذاتي للفل�صطينيني يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة.	
• التطبيق الكامل لقرار جمل�ش االأمن الدويل رقم )242(.	
• وقد اأثارت هذه املعاهدة ردود اأفعال عربية ودولية بل وداخلية.	

برغم اجلهود التي بذلها الرئي�ش ال�صادات لتحقيق ال�صالم ال�صامل وتاأييده لكل املبادرات ال�صيا�صية التي تتفق مع 
االأهداف واملواقف العربية، اإال اأن االأيدي االآثمة اغتالته اأثناء االحتفال ال�صنوي يف 6 اأكتوبر 1981م.

وقد خلفه الرئي�ش االأ�صبق حممد ح�صني مبارك وبداأت �صفحة جديدة يف م�صار حتقيق ال�صالم العادل وال�صامل لل�صراع 
العربي االإ�صرائيلي. حيث اأكد اأن م�صر ترحب بكل املبادرات، واإن اختلفت يف ال�صيغ فاإنها تتفق يف اخلطوط العامة 

الرئي�صة للو�صول اإلى حل عادل للق�صية الفل�صطينية.
   د( الن�سحاب من �سيناء 25 اأبريل 1982م

         رفع العلم امل�صري فوق �صبه جزيرة �صيناء بعد ا�صتعادتها كاملة من 
املحتل االإ�صرائيلي، فيما عدا منطقة طابا الواقعة على راأ�ش خليج العقبة 
حيث حدث خالف على تعيني مكان بع�ش عالمات احلدود واتفق الطرفان 
على مبداأ التحكيم. وفى �صبتمرب 1988م اأ�صدرت هيئة التحكيم مبحكمة 
العدل الدولية حكمها ل�صالح م�صر، ويف مار�ش 1989م ا�شتع�دت م�شر 

ط�ب� وع�دت اإلى ال�شي�دة امل�شرية
   هـ( موؤمتر مدريد لل�سالم 1991م

• عقد هذا املوؤمتر يف مدريد عا�صمة اأ�صبانيا 1991م برعاية كل من الواليات املتحدة االأمريكية واالحتاد ال�صوفيتي 	
)�صابًقا(، وكانت الدعوة اإليه توؤكد مبداأ االأر�ش مقابل ال�صالم وقرارات جمل�ش االأمن. 

• وقد �صاركت م�صر بفاعلية يف هذا املوؤمتر نظًرا لدعوته اإلى حل ال�شراع العربي الإ�شرائيلي على �صوء قرارات 	
االأمم املتحدة وعلى اأ�صا�ش مبداأ االأر�ش مقابل ال�صالم.

علم م�شر فوق ط�ب�

م�شر و ال�شراع الإ�شرائيلى 

العربي

الوحدة الثالثة
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م�شر و ال�شراع الإ�شرائيلى 

العربي

   و( اتفاقية اأو�سلو 1993م
• مف�و�ش�ت 	 حدوث  1991م  عام  مدريد  موؤمتر  نتيجة  من  كان 

اأمريكية  برعاية  اتفاق  توقيع  عن  واأ�صفرت  بال�صرية  ات�صمت 
التحرير  اإ�صرائيل ومنظمة  بني  1993م  �صبتمرب  بوا�صنطن يف 

الفل�صطينية ون�صت االتفاقية على: 
الآن  )تعرف  فل�شطينية  انتق�لية  ذاتية  حكومية  �شلطة  اإق�مة   -
بال�صلطة الوطنية الفل�صطينية( وجمل�ش ت�صريعي منتخب لل�صعب 

الفل�صطيني يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة لفرتة انتقالية.
- تغطي املفاو�صات فيما بعد الق�صايا املتبقية )القد�ش- الالجئون 
 - العالقات   - احلدود   - االأمنية  الرتتيبات   - امل�صتوطنات   -

والتعاون(
- اإن�صاء قوة �صرطة فل�صطينية قوية ل�صمان حفظ االأمن والنظام. 

وقد اأيدت م�صر االتفاقية وما حدث من اتفاقيات اأخرى تتعلق باالن�صحاب االإ�صرائيلي من االأرا�صي املحتلة واإقامة 
ال�شلطة الوطنية  الفل�شطينية.

   مزايا حتقيق ال�سالم و اإنهاء ال�سراع العربي الإ�سـرائيلي
اإن اختيار ال�صالم بداًل من احلرب التي ت�صتنزف كافة املوارد االقت�صادية والب�صرية، يعود بالنفع على وطننا العربي 

وحتقيق مايلي:
• اال�صتقرار الداخلي للبالد العربية .	
• يدفع عجلة التنمية االقت�صادية واالجتماعية واإ�صالح البنية االأ�صا�صية  للبالد.	
• ي�صجع روؤو�ش االأموال العربية واالأجنبية لال�صتثمار يف م�صر وغريها من الدول العربية.	
• يزيد من حركة ال�صياحة مما يوؤدي اإلى زيادة الدخل القومي وتوفري العمالت االأجنبية الالزمة لتلبية االحتياجات 	

واإقامة امل�صروعات الوطنية وحتقيق التنمية يف م�صر ب�صكل خا�ش ومنطقتنا العربية ب�صكل عام.
توجه اإلى الأن�شطة و التدريب�ت حلل التطبيق�ت على الدر�س
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ثورة 25 يناير 2011

   ثورة 25 يناير 2011 م
تعد ثورة 25 يناير من الثورات الفريدة يف التاريخ امل�صرىاحلديث واملعا�صر، 
ال�صبكة  يف  ممثلة  االت�صال  وو�صائل  املتطورة  التكنولوجيا  �صاهمت  حيث 
الدولية للمعلومات )االإنرتنت( ومواقع التوا�صل االجتماعي )الفي�ش بوك 
وغريه( يف اندالع هذه الثورة لت�صمل �صتى اأنحاء البالد، ومل تكن ثورة 25 
ين�ير 2011م وليدة هذا التاريخ، بل كانت هناك حركات �صيا�صية احتجاجية 

�صبقتها ومهدت لها - كما جتمعت عوامل واأ�صباب خارجية واأخرى داخلية 
لتمهد الطريق الندالع هذه الثورة، �صوف نر�صدها فيما يلي:-

   اأوًل : الأ�سباب والعوامل اخلارجية:
وقد متثلت يف غياب دور م�صر الريادي من ال�صاحة العربية واالإفريقية، مما فتح 
الباب للتدخالت االأجنبية يف املنطقة، وفقدان الثقة يف القوى الغربية، لوقوفها 

بج�نب اإ�شرائيل.
   ثانًيا : الأ�سباب والعوامل الداخلية:

وتتمثل يف:
1- تدهور الأو�ش�ع القت�ش�دية وذلك ب�شبب:

اتب�ع �شي��شة النفت�ح القت�ش�دى  دون �شوابط علمية مم� اأدى اإلى :
-      ظهور طبقة جديدة متكنت من حتقيق ثروات طائلة دون اأدنى م�صقة فى حتقيقها .

• من 	 باأقل  الدولة  موؤ�ص�صات  وبيع  اخل�صخ�صة  ل�صيا�صة  ال�صليم  التطبيق غري 
�صعرها احلقيقى ل�صالح فئة معينة من رجال االأعمال ، مما اأدى اإلى:

•  ارتف�ع الأ�شع�ر .	
-    خروج اآالف العاملني بنظام التقاعد املبكر وان�صمامهم ل�صفوف البطالة من 
�صباب خريجى اجلامعات واملعاهد واملدار�ش الفنية والذين قدروا بنحو �صبعة 

ماليني .
2- �صوء االأو�صاع االجتماعية :

وقد �صهدت ال�صنوات الع�صر االأخرية من حكم الرئي�ش االأ�صبق ح�صنى مبارك 
زيادة الفوارق االجتماعية وفقدان العدالة االجتماعية فى توزيع الرثوات .

موقع التوا�صل االجتماعى الفي�ش بوك

معلومة اإثرائية

الثورة التون�شية:

ال�شعبية  التون�شية  للثورة  ك�ن 
التى اأطاحت بالرئي�ش التون�صى 
ال�صابق زين العابدين بن على، 
�صرارة  اإطالق  فى  كبري  اأثر 

الثورة فى م�شر.

معلومة اإثرائية

النفتاح القت�شادى:

النظم  فى  جذرى  حتول  هو 
من  القت�ش�دية  وال�شي��ش�ت 
نظام  عن  التحول  مالحمه  اأبرز 
وا�صتبداله  ال�صامل  التخطيط 
بربامج �صنوية تقوم على ت�صجيع 
وامل�صتثمرين  اخلا�ش  القطاع 
الأج�نب على امل�ش�ركة فى التنمية 
خالل  من  للدولة  االقت�صادية 

اإن�صاء امل�صروعات اخلا�صة .

معلومة اإثرائية

اخل�شخ�شة:

عملية  الع�م،  مبفهومه�  تعنى 
القط�ع  العتم�د على  التحول من 
�صواء  اخلا�ش،  القطاع  اإلى  العام 
دور  واإعطاء  اإدارة(  اأو  )ملكية 
احلياة  فى  اخلا�ش  للقطاع  فعال 

القت�ش�دية للمجتمع.
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   اأحداث ووقائع الثورة:
اأدت  �صريًعا  تطوًرا  م     2011 ين�ير   25 ثورة  فى  االأحداث  تطورت 
: يلى  فيما  االأحداث  هذه  مالمح  اأهم  حتديد  وميكن   ، جناحها  اإلى 

1 - اختار �صباب الثورة و جمموعات التوا�صل االجتماعى على الفي�ش بوك 
يوم 25 ين�ير 2011م املوافق لعيد ال�صرطة بداية لالحتجاج والتظاهر 
االإ�صكندرية  و  بالقاهرة  العامة  امليادين  من  واتخذوا  ال�صلمي، 
وال�صوي�ش واملن�صورة ومعظم ميادين املدن امل�صرية  مكاًنا لهم، 
اجلمـعــة  يـوم  يف  اأكرب  بكثافة  االحتجاجية  املظاهرات  زادت   -2
قوات  لها  ت�صدت  ما  و�صرعان  الغ�صب(  )جمعة  يناير   28
اإلى  اأدى  مما  له  مثيل  ال  �صديد  بعنف  ال�صغب  ومكافحة  االأمن 
�صبيل  فى  باأنف�صهم  �صحوا  الذين  ال�صهداء  من  املئات  �صقوط 
وامل�صابني. االآالف من اجلرحى  اإلى  اإ�صافة  للوطن،  وفداء  احلرية 

3- تدهور الأحوال ال�شحية واخلدمية والتعليمية: مما اأثر ب�صكل ملحوظ على احلالة 
ال�شحية والنف�شية للمجتمع امل�شري.

الأ�شبق  الرئي�س  اأن تولى  العمل منذ  ا�شتمرار  ال�شي��شى والإدارى:   الف�ش�د   -4
الطوارئ( عانى  القانون )قانون  1981م، ويف ظل هذا  اأكتوبر  مبارك احلكم يف 
املواطن امل�صري كثري من الظلم واالنتهاك حلقوقه االإن�صانية والتي تتمثل يف طريقة 

القب�س والعتق�ل وال�شجن وغريه .
5- م�صروع توريث احلكم: كان م�صروع توريث احلكم الذي بداأ النظام االأ�صبق 

يف  بو�صوح  ظهرت  والتي  2005م  عام  الد�صتورية  التعديالت  منذ  له  يروج 
االنتخابات الربملانية ملجل�ش ال�صعب عام 2010م عندم� ح�شل احلزب الوطني احل�كم 
على 97% من املقاعد، وبهذا خال املجل�ش من وجود اأي معار�صة وطنية تذكر، بعد 
اأن مت اإق�صاوؤها بالتزوير وال�صغوط من قبل اأجهزة الدولة التابعة للنظام وانتهاك حقوق 
الق�صاء يف االإ�صراف على االنتخابات، مما اأ�صاب املجتمع امل�صري باالإحباط، بعد اأن 
مت تزييف اإرادة ال�صعب، وو�صفت تلك االنتخابات باملزورة باعتبارها تناق�ش الواقع 

يف ال�صارع امل�صري.

ميدان التحرير يوم 25 ين�ير 2011م

الوحدة الثالثة ثورة 25 يناير 2011
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3- ا�صتمرت الثورة ثمانية ع�صر يوًما، تعرب عن مطالبها باأ�صكال و�صور خمتلفة حدث خاللها اأحداث كثرية، اأهمها: -  
اال�صطراب االأمني ال�صديد، ف�صكل املجتمع امل�صري بكل فئاته ما عرف باللجان ال�صعبية يف ال�صوارع واحلارات 

واملي�دين حلم�ية املن�ش�آت واملن�طق املحيطة بهم ومواجهة اأعم�ل ال�شرقة واحلرق والرتويع.

واأمن  حماية  ل�صمان  امل�صرية  امل�صلحة  بالقوات  اال�صتعانة  ومت   -4
املمتلكات العامة واخلا�صة، واملحافظة على اأمن املواطنني، وقد 
ا�شتقبل املتظ�هرون اجلي�س امل�شري ب�لورود والعن�ق لثقتهم به.

5- ولقد �صعى النظام المت�صا�ش حما�ش اجلماهري ال�صاخطة بتحقيق 
بع�ش املطالب، فاأجرى بع�ش التغيريات، منها تفوي�ش �صالحيات رئي�ش اجلمهورية اإلى نائبه ومت ت�صكيل 

التى  املظاهرات  ا�صتمرار  متنع  اأن هذه اخلطوات مل  اإال  حكومة جديدة 
طالبت باإ�صقاط راأ�ش النظام ورحيله، وهو ما حدث بالفعل عندما اأعلن 
يف احلادي ع�صر من فرباير 2011م تخلي الرئي�ش االأ�صبق مبارك عن 
الرئا�صة وت�صليم اإدارة �صئون البالد للمجل�ش االأعلى للقوات امل�صلحة، 

عندئذ خرجت املاليني من اجلماهري حتتفل بهذا احلدث التاريخي.

مواد  بع�ش  تعديل  ال�صيا�صي  االإ�صالح  م�صرية  اأول خطوة يف  وكانت   -6
الد�صتور وطرحها على ال�صعب لال�صتفتاء يوم 19م�ر�س 2011م، وهكذا 

اأثبتت اأحداث وقائع الثورة مدى اإ�صرار ال�صعب مع االإرادة والعزمية على اال�صتمرار من اأجل حتقيق مطالبه، كذلك 
اأكدت الأحداث اأن اجلي�س هو قوة م�ش�ندة لل�شعب، ولي�س اأداة لدى النظ�م لقمع املتظ�هرين واإجه��س الثورة. 

وتلى ذلك العديد من الأحداث اله�مة فى ت�ريخ م�شر للمزيد من 
املعلوم�ت عنه� ا�شتعن ب�شبكة املعلوم�ت الدولية .

توجه اإلى الأن�شطة و التدريب�ت حلل التطبيق�ت على الدر�س.



الوحدة الأوىل الن�شاط الزراعى و موارده

فى العامل
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وقد اأُن�صئت خالل هذه الفرتة عدة جمال�ش نيابية �صورية ال �صلطة لها .

   اأ - ع�شر حممد على )1805 - 1848م( :
اأن�صاأ )حممد على( عدة جمال�ش ا�صت�صارية ال �صلطة لها .

اأن�صاأ عام )1829م( ويتاألف من امل�صايخ والعلماء  1- جمل�ش امل�صورة : 
يختار  على(  )حممد  وكان   ، االإدارية  امل�صائل  فى  للنظر  واالأعيان 

االأع�صاء بنف�صه .
2- املجل�ش العالى: اأن�صىء عام )1834م( يتاألف من نظار الدواوين وروؤ�صاء امل�صالح ، و�صم اإليه اإثنان من كل من: 

)العلماء - التجار - االأعيان عن كل مديرية - احل�صابات( ومياثل االآن جمل�ش الوزراء.

كافح ال�صعب امل�صرى خالل مراحل التاريخ املختلفة من اأجل اال�صتقالل والد�صتور واحلرية ، ومرت احلياة النيابية فى 
م�صر بعدة مراحل يلخ�صها ال�صكل التالى :

اأوًل تطور احلياة النيابية يف م�سر قبل الحتالل الربيطاين

تطور احلياة النيابية فى م�سر احلديثة واملعا�سرة

مطابع الهداية
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الثـــــورة  قبــــل  قائمــة  التي كانــــت  ال�صيا�صيــــة  االأحزاب  1923 م ، وحل  باإلغاء د�صتور  1952م  يوليو  قامت ثورة 
)الوفد - االأحرار الد�صتوريون - ال�صعديون  - الكتلة الوفدية - الوطني(. 

وهو  1952م  ثورة  عقب  للبالد  د�صتور  اأول  �صدور  الفرتة  هذه  �صهدت  وقد 
الت�صريعية تكون يف يد جمل�ش  ال�صلطة  اأن  الذي ن�ش على  د�شتور 1956م 
منتخب هو  » جمل�ش االأمة « وقد مت ت�صكيله يف يوليو 1957م من 350 ع�صوًا 
حتي  الد�صتورية   �صلطاته  ميار�ش  املجل�ش  هذا  وظل  ال�صعب  ميثلون  منتخبًا 
الد�شتور  عليه  يطلق  د�شتور 1971م  وك�ن  اأغ�شط�س 1971، وبعدها �صدر 
الدائم، موؤكدًا على �صيادة القانون وا�صتقالل الق�صاء واإقرار مبادئ التعددية 

احلزبية.

وميكن تق�صيمها اإلى مرحلتني .
املرحلة الأولى من 1882  وحتي اندلع احلرب الع�ملية الأويل 1914م.

ومت فيها اإن�صاء جمل�صني ا�صت�صاريني هما :
-   جمل�ش �صورى القوانني واجلمعية العمومية 1883م.

-   ثم اأن�صئت اجلمعية الت�صريعية عام 1913م.
• املرحلة الث�نية من 1923  وحتى قيام ثورة يوليو 1952م .	

وفيها �صدر د�صتور 1923 م والذي ت�شمن حرية تكوين الأحزاب ال�شي��شية 
• واإن�صاء برملان ميثل ال�صلطة الت�صريعية ، والذي تكون من جمل�صني هما :	

)جمل�ش النواب - جمل�ش ال�صيوخ(

   ب - ع�شر اخلديو اإ�شماعيل )1863- 1879م(
اأن�ش�أ اإ�شم�عيل جمل�ش �صوري النواب )دي�صمرب 1866م( وكان يتكون من 75 ع�صًوا   اأغلبهم من 

العمد وامل�صايخ وكبار املالك ، وينتخبون ملدة ثالث �صنوات .
ثانيًا تطور احلياة النيابية فى م�سر فى عهد الحتالل الربيطانى

ثالثًا تطور احلياة النيابية فى م�سر بعد ثورة يوليو 1952م
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- �صهدت م�صر تعديالت وتغريات د�صتورية فى اأثناء الفرتة من 25 ين�ير 2011 م حتى ين�ير 2014 م متثلت فى :- 
- تعديالت على د�صتور 1971 م

- اإعالن د�صتور 2012 م
- التعديالت الد�صتورية على د�صتور 2012 م والتى متت فى يناير 2014 م

و�صالمة  الوطن  ا�صتقالل  على  ويحافظ   ، ال�صعب  م�صالح  يرعى   ، التنفيذية  ال�صلطة  ورئي�ش   ، اجلمهورية  رئي�ش  هو 
اأرا�صيه ، ويراعى احلدود بني ال�صلطات ، ويبا�صر اخت�صا�صاته على النحو املبني فى الد�صتور .

وتتكون من  جمل�ش النواب: ومقره القاهرة .
  جمل�س النواب :

يتكون من اأع�صاء منتخبني من قبل ال�صعب كل خم�ش 
�صنوات ، ون�صفهم على االأقل من العمال والفالحني 

وعدد )ليزيد على 5%( يختارهم رئي�ش الدولة 
واملجل�ش له رئي�ش ووكيلني من بني اأع�صائه.

اأوًل رئي�س الدولة:

ثانًيا  ال�سلطة الت�سـريعية:

رابًعا تطور احلياة النيابية فى م�سر بعد ثورة 25 يناير 2011 م

جمل�ش ال�صعب

مطابع الهداية
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هى ال�شلطة التى تنفذ واجب�ته� ، وتتكون من موؤ�ش�شة الرئ��شة ويراأ�شه� رئي�س اجلمهورية ، وهو ينظم ال�شي��ش�ت 
اخلارجية والع�صكرية، بينما ينظم رئي�ش الوزراء ال�صئون العامة للدولة من خالل :

  احلكومة :
تتكون احلكومة من رئي�ش جمل�ش الوزراء ونوابه والوزراء .

ويتولى رئي�ش جمل�ش الوزراء رئا�صة احلكومة ، وي�صرف على اأعمالها ، ويوجهها فى اأداء اخت�صا�صاتها .

  الإدارة املحلية :
اأفراد  جميع  ل�صالح  وال�صعبية  املحلية  املجال�ش  مع  ويتعاون   ، باملحافظة  التنفيذية  االأجـهـزة  جميــع  املحـافـظ  يراأ�ش 
ال�صعب ، وتبا�صر االإدارة املحلية اخت�صا�صاتها فى ال�صئون ال�صحية والتعليمية واخلدمات االجتماعية واملرافق املختلفة 

وفى املح�فظة على الأمن .

ثالثًا  ال�سلطة التنفيذية:

رابًعا  ال�سلطة الق�سائية: 
وتتوالها املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها ، وُت�صدر اأحكاًما وفق القانون ، وتتكون من الق�صاة وهم م�صتقلون 

غري قابلني للعزل . 
)للمزيد من املعلوم�ت عن �شلط�ت احلكم فى م�شر ومه�م كل �شلطة وفق د�شتور م�شر احل�لى ا�شتعن ب�شبكة املعلوم�ت 

الدولية(. 
توجه اإلى الأن�شطة والتدريب�ت حلل التطبيق�ت على الدر�س
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تطوير احلياة احلزبية ودور املراأة

و منظمات املجتمع املدنى

اأوًل  مراحل احلياة احلزبية فى م�سر احلديثة املعا�سرة
�صهدت م�صر احلديثة واملعا�صرة ثالث جتارب حزبية يلخ�صها ال�صكل التالى :

   احلياة احلزبية ما قبل ثورة 1919م :
مت تاأ�صي�ش عدة اأحزاب �صيا�صية اأهمها .

1 - احلزب الوطني : برئ��شة م�شطفى ك�مل .
3 - حزب الأمة  : وفيل�شوفه املفكر اأحمد لطفي ال�شيد .

3 - حزب االإ�صالح : على املبادئ الد�صتورية برئا�صة ال�صيخ علي يو�صف.
كان لكل حزب من هذه االأحزاب �صحيفة  ناطقة بتوجهاته )اللواء - اجلريدة - املوؤيد(.

كما وجدت على ال�صاحة ال�صيا�صية اأحزاب اأخرى ، مثل حزب االأحرار واحلزب اجلمهوري امل�صري .

يعد ظهور االأحزاب ال�صيا�صية فى م�صر تعبرًيا عن تفاعالت اجتماعية واقت�صادية وثقافية ، نتيجة لظروف تاريخية 

ووطنية و�صيا�صية معينة اجتمعت مًعا لت�صهم فى ن�صاأتها وتطورها باالإ�صافة اإلى تاأثريها على دور املراأة وم�صاركتها 

فى التنمية اإلى ج�نب العمل الوطنى ومنظم�ت املجتمع املدنى كم� يلى :

   احلياة احلزبية ما بعد ثورة 1919م:

بينه وبني �صلطات االحتالل  اأو  الوفد والق�صر  الت�صادم بني حزب  بال�صراعات احلزبية وحدوث  املرحلة  ومتيزت هذه 

الربيطاين ، مما اأ�صعف هذه االأحزاب واأدى اإلى عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي ، كما يوجد بجانب حزب الوفد اأحزاب اأخرى 

الوطني، وهو امتداد لأفك�ر  اإلى احلزب  الوفدية ، ب�لإ�ش�فة  الكتلة  ال�شعدية وحزب  الد�شتوريون والهيئة  مثل الأحرار 

م�صطفىكامل وحممد فريد .
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   احلياة احلزبية بعد ثورة 23 يوليو 1952م : 

مرت بثالث مراحل وهي : 

1 - مرحلة التنظيم ال�شي��شي الواحد 1953 - 1976م 
بعد تولية الرئي�س ال�ش�دات احلكم ع�م 1970م اأ�صدر ورقة تطوير االحتاد اال�صرتاكي عام 1974م ، ثم قرر يف مار�ش 

1976م ال�صماح بقيام ثالثة منابر للراأي ومتثل اليمني والي�صار  و الو�صط ، وجميعها يف اإطار االلتزام مببادئ ومواثيق 

الثورة االأ�صا�صية ويف نوفمرب 1976م اأعلن الرئي�ش ال�صادات حتويل التنظيمات ال�صيا�صية الثالث اإلىاأحزاب .

 2 - مرحلة تعددية الأحزاب من 1977 - 1981م: 
�صدر قانون االأحزاب ال�صيا�صية يف يونيو 1977 م - وقد ا�صرتط لتاأ�صي�ش اأي حزب ما يلي:

اأ - عدم تعار�ش مبادئه مع مبادئ ال�صريعة االإ�صالمية .

ب - احلفاظ على الوحدة الوطنية وال�صالم االجتماعي والنظام اال�صرتاكي الدميقراطي .

جـ - عدم قيام احلزب على اأ�صا�ش طبقي اأو طائفي .

3 - مرحلة التعددية احلزبية من )1981 - 2011م(
اأ - حاول الرئي�ش االأ�صبق حممد ح�صنى مبارك بعد توليه احلكم يف اأكتوبر 1981م تخفيف القيود على الن�صاط احلزبي، 

فبعد اأن كان عدد االأحزاب خم�صة يف عام 1981م زادت حتى اأ�صبح عددها اأربًعا وع�صرين حزًبا.

و�صروط  وال�صورى  ال�صعب  مبجل�صي  اخلا�صة  القوانني  وبع�ش  الد�صتور  مواد  بع�ش  تعديل  مت  2005م  عام  ويف   - ب 

تاأ�صي�ش االأحزاب  اإال اأن تلك التعديالت مل حتقق الدميقراطية واحلرية.

االأحزاب  هذه  معلمك  مع  )ناق�ش   . جديدة  اأحزاب  وظهرت  االأحزاب  اأعداد  زادت  2011م  ين�ير   25 ثورة  وبعد   -

وبراجمها( .

الوحدة الرابعة تطوير احلياة احلزبية ودور املراأة
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   مرحلة ما قبل ثورة 1919م:
• بداأت هذه املرحلة فعلًيا يف عهد اخلديو ا�صماعيل الذي ا�صتجاب لدعوة رفاعة 	

ال�شنية  )مدر�شة  1873م  ع�م  البن�ت  لتعليم  مدر�شة  اأول  واأن�ش�أ  الطهط�وي 
بال�صيدة زينب حالًيا(.

• �صاهمت املراأة يف تاأ�صي�ش �صحافة ن�صائية تتبنى الق�صايا الن�صائية وتدافع عن حقوق املراأة 	
ومك�نته� .

• ظهرت اأول جملة ن�صائية م�صرية وهى »الريحانة« )فرباير 1907م( واأ�صدرتها 	
»جميلة حافظ« وحتولت اإلى جريدة يف مار�ش 1908م.

   مرحلة ما بعد ثورة 1919م:
، و�شهدت  يوليو 1952م   23 1919م وحتى ثورة  املرحلة من ثورة  متتد هذه 

نه�صة ن�صائية ودوًرِا رائًدا للمراأة يف خمتلف املجاالت منها :
• �صاركت ب�صورة مل يعهدها املجتمع امل�صر ي اإلى جانب الرجل يف املظاهرات 	

عقب نفي �صعد زغلول )مار�ش 1919م( . 
• ت�صكلت جلنة الوفد املركزية لل�صيدات  عام 1920م وانتخبت » هدي �صعراوي« 	

رئي�ًصا لها .
• التحقت املراأة باجلامعة امل�صرية عام 1928م )جامعة القاهرةحالِيًا(	
• اإذ �صاركت »هدي �صعراوي« يف اأول وفد عربي يف املوؤمتر الن�صائي العاملي الذى 	 �صاركت يف املوؤمترات الدولية ، 

انعقد فى روما من خالل موؤ�ص�صة االحتاد الن�صائي .
• �صعت املراأة لتاأ�صي�ش اأحزاب �صيا�صية للدفاع عن ق�صاياها .	

ثانًيا تطور دور املراأة يف العمل الوطني
ارتبط تطور دور املراأة يف العمل الوطني بق�صايا اجتماعية طرحتها ال�صحافة والهيئات النيابية ، ومرت مبراحل متعددة 

لحظ ال�شكل الت�لى وتعرفه� 

تطوير احلياة احلزبية ودور املراأة

و منظمات املجتمع املدنى
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   مرحلة ما بعد ثورة 23 يوليو 1952م :
�صهدت هذه الفرتة حتوالت كبرية �صاعدت على تر�صيخ مبداأ م�صاركة املراأة يف كافة جماالت احلياة ال�صيا�صية واالقت�صادية 

والإجتم�عية  منه� م� يلي :
)اأ( الفرتة من 1952 اإلى 1971م.

1 - ح�صلت املراأة امل�صرية على حق االنتخاب والرت�صح فى د�صتور 1956م واأ�صبحت ع�صواً بالربملان امل�صري . 
2- تقلدت املنا�صب الوزارية فكانت »حكمت اأبو زيد« اأول وزيرة لل�صئون االجتماعية 

ع�م 1962م .
ا يف النقابات العمالية واملهنية واملنظمات غري احلكومية . 3 - �صاركت املراأة امل�صرية اأي�صً

)ب( الفرتة من 1971 اإلى 1981م
• �صغلت منا�صب وزارية حيث عني الرئي�ش ال�صادات الدكتورة )عائ�صة راتب( وزيرة لل�صئون 	

الجتم�عية ع�م 1971م .

• �صاركت املراأة يف احلياة النيابية و�صغلت وزيرة ال�صئون  االجتماعية وقتئذ )الدكتورة 	

اأمال عثمان( من�صب رئي�ش اللجنة الت�صريعية مبجل�ش ال�صعب .

)جـ( الفرتة من 1981 وحتى الآن :

واإدراكاً من الدولة ملكانة املراأة، مت العمل على تدعيم هذه املكانة على كافة امل�صتويات على 

النحو الت�يل :

• اإن�صاء كيان موؤ�ص�صي خا�ش هو املجل�ش القومي للمراأة.	

• تعيني اأول قا�صية م�صرية يف  عام 2003م باملحكمة الد�صتورية العليا )تهانى اجلبالى(.	

• تعيني اأول ماأذونة �صرعية يف 2008 م يف تاريخ م�صر والعامل االإ�صالمي )اأمل �صليمان 	

عفيفى( 

• تعيني اأول امراأة م�صرية يف من�صب »العمدة« مبحافظة  اأ�صيوط)اإيڤا هابيل( .	

• طرح اآليات لالإ�صالح والتطوير من خالل املوؤمترات اخلم�صة للمجل�ش القومي للمراأة، 	

واإن�صاء منظمة املراأة العربية .

الوحدة الرابعة تطوير احلياة احلزبية ودور املراأة

و منظمات املجتمع املدنى
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ثالثًا: منظمات املجتمع املدنى

تعد منظمات املجتمع املدين عنا�صر فاعلة يف تقدمي اخلدمات االجتماعية وتنفيذ برامج التنمية كمكُمل للعمل احلكومي 

منظمات  دور  لتفعيل  �صيا�صي  مناخ  بتوفري  الدولة  اهتمت  وقد 

املجتمع املدين يف معاجلة بع�ش امل�صكالت والق�صايا االجتماعية

ومن اأن�شطة منظم�ت املجتمع املدين م� يلي:

• تثقيف املواطنني وتعريفهم باحلقوق ال�صيا�صية كالت�صويت واالنتخاب 	

والرت�صح للمنا�صب ال�صيا�صية .

• حقوقه 	 عن  التعبري  وكيفية  بالدولة  املواطن  عالقة  تو�صيح 

وواجباته و�صرح مهام ودور ال�صلطات الثالث يف الدولة .

• ال�صاحلة 	 املواطنة  باأ�ص�ش  والتعريف   ، العنف  بنبذ  االأفراد  توعية  خالل  من  الوطنية  الوحدة  يحقق  مناخ  توفري 

واأ�ص�ش احلوار املو�صوعي ملعاجلة خمتلف الق�صايا وفق مفهوم املواطنة ، لدفع عجلة التنمية االجتماعية واالقت�صادية 

وال�شي��شية. 

• تدعيم ال�صيا�صة العامة للدولة ومواقفها من الق�صايا الدولية مثل حظر ا�صتخدام االألغام االأر�صية ، واحلد من االنت�صار 	

النووي واأ�صلحة الدمار ال�صامل ، وحماربة االإرهاب وحماية البيئة ... اإلخ .

توجه اإلى الأن�شطة و التدريب�ت حلل التطبيق�ت على الدر�س.

تطوير احلياة احلزبية ودور املراأة

و منظمات املجتمع املدنى
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ا يف توطيد الروابط العربية ، وقد حتقق  لعبت م�صر دوًرا مهمَّ
اأوائل  من  م�صر  وكانت   ، العربية  الدول  جامعة  باإن�صاء  ذلك 
الدور  ات�صع  وقد   ، املتحدة  االأمم  ميثاق  وقعت  التي  الدول 
التع�ون  لتعزيز  اإقليمية  ومنظم�ت  حرك�ت  لي�شمل  امل�شري 
االنحياز،  عدم  حركة  اإن�صاء  يف  �صاهمت  حيث   ، الدويل 
�صابقًا  االإفريقية  الوحدة  ومنظمة   ، االإ�صالمي  املوؤمتر  ومنظمة 

)االحتاد االإفريقي حالًيا ( .

هي: املنظمات التي جتمع عدًدا من الدول امل�صتقلة وترتبط 
ببع�شه� بروابط معينة .

التمهيد

1- جامعة الدول العربية: مار�ش 1945 م
اأن�صئت يف مار�ش 1945م وتعد منظمة اإقليمية ، فهي ت�شم الدول العربية التي يوجد 

بع�صها يف قارة اآ�صيا وبع�صها يف اإفريقيا .
   الهدف من اإن�ساء جامعةالدول العربية :

-   تن�صيق العالقات بني الدول االأع�صاء .
-   تن�شيق اخلطط ال�شي��شية والقت�ش�دية والجتم�عية والثق�فية والأمنية.

-   التع�ون وحم�ية الأمن القومي العربي .
-   �صيانة وحماية ا�صتقالل الدول االأع�صاء و�صيادتها .
-   تعزيز العمل العربي امل�صرتك يف خمتلف املجاالت .

   فكرة اإن�ساء جامعة الدول العربية :
دعت م�صر كاًل من رئي�ش وزراء �صوريا والكتلة الوطنية اللبنانية للتباحث يف القاهرة حول فكرة اإقامة جامعة عربية ، وبعد 
عدة اجتماعات يف الفرتة من �صبتمرب اإلى اأكتوبر 1944م مت االتفاق علي ت�صمية الرابطة التي جت�صد الوحدة بني الدول العربية 
بـ) جامعة الدول العربية( ، بعد عقد و توقيع بروتوكول االإ�صكندرية الذي ت�صمن مبادئ قيام جامعة الدول العربية اأول وثيقة 
تخ�ش اجلامعة ، كما يعد الوثيقة التي و�صع على اأ�صا�صها ميثاق جامعة الدول العربية  ، وقد اأقر امليثاق بالقاهرة، ومت التوقيع 
عليه يف مار�ش 1945م من قبل �صبع دول عربية هي ) م�صر - االأردن - �صوريا - العراق - ال�صعودية - لبنان - اليمن( 

،واأ�صبح عددها االآن اثنتني وع�صرين دولة ، مبا فيها فل�صطني .

اأوًل : املنظمات الإقليمية

�شع�ر ج�معة الدول العربية

م�شر و املنظمات الإقليمية

و الدولية
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   الهيكل التنظيمي جلامعة الدول العربية :
)اأ( جمل�س اجلامعة:

يعد اأعلى �صلطة داخل اجلامعة ، ويتاألف من ممثلي جميع الدول االأع�صاء مبا فيهم منظمة التحرير الفل�صطينية ، ولكل دولة 
�صوت واحد ، وملجل�ش اجلامعة مهام حمددة اأقرها ميثاق اجلامعة .

)ب( اللجان الدائمة:
للجامعة العربية عدد من اللجان الدائمة املعنية مبختلف جماالت التعاون فيما بني االأع�صاء ، وعددها حالًيا اثنتا ع�صرة جلنة 

وحتول الكثري منها اإلى منظمات متخ�ص�صة يف خمتلف املجاالت .
)جـ( الأمانة العامة :

اأمناء م�صاعدون وعدد من املوظفني ، ويعني االأمني العام مبوافقة جمل�ش اجلامعة باأغلبية الثلثني ملدة خم�ش �صنوات وتعقد 
�صنوًيا موؤمتراً للقمة العربية يف االأ�صبوع االأخري من مار�ش كل عام ، وميكن الدعوة لعقد موؤمترات طارئة ح�صب امل�صتجدات 

على ال�صاحتني العربية والدولية . 

2- الحتاد الإفريقي:
- �صاركت م�صر يف تاأ�صي�ش ما ُعرف يف البداية مبنظمة الوحدة االإفريقية بعد حترر الكثري من البلدان االإفريقية ، وا�صت�صافت 

اأول قمة اإفريقية على اأر�شه� ع�م 1964م.
- تعمل م�صر على حتقيق االأمن واال�صتقرار االإفريقي من خالل مبداأ االأمن اجلماعي للقارة االإفريقية 

باعتباره عمًقا ا�صرتاتيچياً مل�صر .
�صورة �صعار االحتاد االإفريقى- راأ�صت م�صر االحتاد االإفريقي مرتني ، واأ�صهمت بجهد كبري فى اإقرار االأمن وال�صالم .

تعد م�صر من اأوائل الدول التي �صاهمت يف بلورة فكرة اإن�صاء هذه املنظمة .
و�صاركت م�صر يف كافة املوؤمترات االإ�صالمية ، وكان اأهم موؤمترات القمة االإ�صالمية هو الذي 
الرباط املغربية عقب حريق امل�صجد االأق�صي بالقد�ش يف  1969م مبدينة  انعقد يف �صبتمرب 
اأغ�شط�س 1969م وح�صره روؤ�صاء الدول االإ�صالمية واأعلن عقب املوؤمتر مت�صك امل�صلمني بعروبة 

القد�س .
ويف يناير 1987م ،  انعقد موؤمتر القمة االإ�صالمي يف الكويت وح�صره قادة الدول االإ�صالمية.

 وهى التى ت�شم فى ع�شويته� دول الع�مل امل�شتقلة واإن مل ترتبط ببع�شه� بروابط معينة .

3 - منظمة املوؤمتر الإ�شالمى

�صعار منظمة املوؤمتر االإ�صالمى

ثانيًا - املنظمات الدولية : 

الوحدة الرابعة م�شر و املنظمات الإقليمية

و الدولية
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الأجهزة الرئي�شة لالأمم املتحدة:

اقراأ ال�شكل وتعرف اأجهزة الأمم املتحدة .
تتكون االأمم املتحدة من �صتة اأجهزة رئي�صة كما يف ال�صكل املقابل.

   اجلمعية العامة :
هي جميع الدول االأع�صاء يف االأمم املتحدة ولكل دولة �صوت واحد ، وتهتم مبا يلي :

• تناق�ش امل�صكالت الدولية ، واأوجه التعاون الدويل .	
• تعتمد ميزانية الأمم املتحدة .	
• تقرر قبول االأع�صاء اجلدد .	
• تعيني االأمني العام واأع�صاء االأجهزة االأخرى .	

1 -  الأمم املتحدة:
هي منظمة عاملية ت�صم يف ع�صويتها جميع دول العامل امل�صتقلة ومقرها نيويورك . وقد اأن�صئت 
�صان  يف  م�صر  بينها  من  دولة  وخم�صني  اإحدى  ممثلو  اجتمع  عندما   ، 1945م  عام  اأواخر 

فران�شي�شكو ب�لولي�ت املتحدة ، ومن اأهم اأهدافه� :
• املحافظة على ال�صالم واالأمن الدوليني .	
• تنمية العالقات الودية بني الدول .	
• التعاون الدويل حلل امل�صكالت االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .	
• تعزيز احرتام حقوق الإن�ش�ن وحري�ته دون تفرقة ب�شبب اجلن�س اأو الدين .	

�شع�ر الأمم املتحدة

  جمل�س الأمن :
 ، الدوليني  واالأمن  ال�صالم  حفظ  عن  امل�صئول  الأنه  املتحدة  االأمم  اأجهزة  اأهم  هو 

و�صلطته قانونية على حكومات الدول االأع�صاء ، وعدد االأع�صاء )15 ع�صًوا( منهم خم�صة دائمون لهم حق االعرتا�ش )الفيتو( 
وهم )رو�صيا - ال�صني - فرن�صا - بريطانيا - الواليات املتحدة االأمريكية( ، اأما الع�صر االآخرون فهم غري دائمني يف املجل�ش ويتم 

انتخابهم ملدة عامني ولكل ع�صو �صوت واحد .
   املجل�س القت�سادي والجتماعي .

هو اأحد املجال�ش الرئي�صة لالأمم املتحدة ، ويتكون من 54 دولة تنتخبهم اجلمعية العامة ملدة 3 �صنوات ويكون م�صئوالً عن 
ن�صاط االأمم املتحدة االقت�صادي واالجتماعي وهذا املجل�ش يتبعه عدد من املنظمات املتخ�ص�صة ، وهذه املنظمات هي :

م�شر و املنظمات الإقليمية

و الدولية
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)جـ( منظمة الأغذية والزراعة )الفاو( :
الزراعي  املجال  يف  متخ�ص�صة  منظمة  هي 
النامية  البلدان  وم�صاعدة  اجلوع  على  للق�صاء 
على تطوير وحت�صني االإنتاج الزراعي والتغذية 

اجليدة، ومقره� احل�لى مدينة روم� ب�إيط�لي� .

)اأ( منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليون�شكو(.

هي منظمة متخ�ص�صة تاأ�ص�صت عام 1945م هدفها الرئي�صي امل�صاهمة يف اإحالل ال�صالم واالأمن 

عن طريق رفع م�صتوى التعاون بني دول العامل يف جماالت الرتبية  والعلوم والثقافة .

ومن اأمثلة التعاون بني املنظمة وجمهورية م�صر العربية امل�صاهمة فيما يلى :

1 -  اإنقاذ معابد )اأبو �صمبل( يف عام 1964م لتجنب تعر�صها للغرق ومازالت اأبو �صمبل 

من اأف�صل املناطق  جلذب ال�صياحة يف م�صر .

الذي  االإ�صكندرية وبداأت مراحل تنفيذ امل�صروع  اإحياء مكتبة   - 2

قدرت تكاليفه بـ 160 مليون دولر ، وافتتحه� رئي�س م�شر الأ�شبق 

)حممد ح�صنى مبارك( يف احتفاالت اأكتوبر 2002م

الإحياء  باالإ�صكندرية  متحف  اإن�صاء  الإمكانية  العلمية  الدرا�صة    -  3

الرتاث الثقايف املغمور حتت املاء حالًيا .
)ب( منظمة ال�سحة العاملية :

1948م  اأبريل  اأُن�صئت يف   ، ال�صحي  املجال  متخ�ص�صة يف  منظمة  هي 

جلميع  ال�صحية  الرعاية  �صبل  اأف�صل  توفيـر  منها  والهــدف   ، ب�صوي�صرا  چنيـف  ومقـرها 

ال�شعوب ، ون�شر الوعي من اأجل حم�ية مي�ه ال�شرب من التلوث ، وعقد دورات تدريبية لتطوير 

اخلدم�ت ال�شحية .

�شع�ر اليون�شكو

�شع�ر منظمة ال�شحة الع�ملية

�شع�ر منظمة الأغذية والزراعة

)د( منظمة الأمم املتحدة للطفولة :
: Unicef )اليون�صف(

هي املنظمة الوحيدة املتخ�ص�صة يف جمال الطفولة لتعزيز وحماية حقوق االأطفال ورفاهيتهم ، ويف عام 1959م كان اإعالن 
حقوق الطفل ، وفيما بني عامي 1960 و 1979م  وكانت ق�صايا التغذية وال�صحة والتعليم واالأ�صرة جماالت تركيز اإ�صافية 

الوحدة الرابعة م�شر و املنظمات الإقليمية

و الدولية

مطابع الهداية
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كانت البداية م�صرية يف موؤمتر باندوجن عام 1955م ب�ل�شرتاك مع الهند 
ا يف تاأ�صي�ش حركة عدم االنحياز ، وبعد  ً واإندوني�صيا ويوغ�صالفيا �صابِقِ

اأن كانت احلركة ت�صم يف بدايتها 25 دولة اأ�صبحت كياًنا �صخًما ي�صم حالًيا 
118 دولة من قارات اإفريقيا واآ�صيا واأوربا واأمريكا الالتينية )اجلنوبية( .        

توجه اإلى الأن�شطة والتدريب�ت حلل التطبيق�ت علي الدر�س.

لليون�صيف ومن عام 1980- 1989 م اأ�صبح �صعارها » التعليم للجميع « ، ثم كان االإقرار بحقوق 
االأطفال باعتبارهم ميثلون حمور التنمية .

  جمل�س الو�ساية :
اأن�صئ جمل�ش الو�صاية لريعى م�صالح �صعوب البلدان التي كانت م�صتعمرات واالآخذ بيدها نحو 

احلكم الذاتي واال�صتقالل .
حمكمة العدل الدولية:

هي اجلهاز الق�صائي االأ�صا�صي لالأمم املتحدة ، ولها ن�صاط ق�صائي وا�صع ، 
وتنظر يف الق�صايا التي ت�صعها الدول اأمامها وتقدمي اال�صت�صارات القانونية 

للهيئ�ت الدولية .
  الأمانة العامة :

يراأ�ش االأمانة العامة االأمني العام ، ويتم تعيينه عن طريق اجلمعية العامة 
ومقرها   ، �صنوات  خم�ش  لفرتة  االأمن  جمل�ش  من  تو�صية  على  بناء 
نيويورك وقد �صاركت م�صر يف االأن�صطة املختلفة لالأمم املتحدة ، كما 
�صاركت بجنودها يف قوات حفظ ال�صالم الدولية يف بلدان عديدة منها 

)الكونغو - البو�صنة والهر�صك - ال�صومال - الكويت( .

2 -  حركة عدم النحياز

�صعار موؤمتر حركة عدم االنحياز ب�صرم ال�صيخ

معلومة اإثرائية

فى الفرتة من ين�ير 1992 وحتى 31 دي�صمرب 
بطر�ش  )بطر�ش  الدكتور  �صغل  1996م 
العام  االأمني  غالى( امل�صرى اجلن�صية من�صب 
لالأمم املتحدة. اأما االأمني العام احلايل فهو )بان 

كي مون( وجن�صيته كوري.

م�شر و املنظمات الإقليمية

و الدولية



الأن�شطة والتدريبات
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الوحدة االأولي: الموارد واالأن�صطة االقت�صادية فى العالم
الدر�س االأول: الن�صاط الزراعى وموارده فى العالم

ن�شاط )1( فكر وقارن:

لحظ خريطة �ضكل )1( )توزيع الأنواع الرئي�ضية للزراعة فى العالم( ثم و�ضح ما يلي:

اأماكن انت�ضارها ومميزاتها واأهم المحا�ضيل وذلك على النحو التالي:

ن�شاط )2( الحظ وا�شتنتج:

لحظ مناطق زراعة المحا�ضيل الغذائية الرئي�ضية والر�ضم البيانى )1(، )2( ثم اأكمل ما 

ياأتى من عبارات:

تعد قارة اآ�ضيا الأولى فى الإنتاج العالمى للقمح والأرز واأكبر دولة اإنتاجا دولة............ 

تليها...................

دولة................  اإنتاجا  دولها  واأكبر  الثانى  المركز  فى  ال�ضمالية  اأمريكا  قارة  تاأتى 

و.............

وتاأتى قارة اأوروبا فى المركز الثالث واأكبر دولها اإنتاجا دولة............. و...............

تبلغ ن�ضبة اإنتاج ال�ضين والهند معا.......% من اإجماعلى اإنتاج العالم للقمح.

تنتج.................. نحو 130 مليون طن �ضنويا بن�ضبة..........% من الإنتاج العالمى تليها 

دولة......... ثم دولة..........

بن�ضبة  طن  ماليين   9 نحو  وتنتج  دولة...............  فى  الجنوبية  اأمريكا  فى  الأرز  يزرع 

.............% من الإنتاج العالمي.

اأهم المحا�ضيل مميزاتها اأماكن انت�ضارها نوع الزراعة

الزراعة الب�ضيطة

الزراعة الكثيفة

الزراعة التجارية والعلمية

رمضانكو للطباعة
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ينتج الأرز فى اأفريقيا في................ والتى تنتج اأكثر من.............. ماليين طن �ضنويا.

ن�شاط )3( اقراأ وقارن:

اأكمل  ثم   )3( �ضكل  الخريطة  لحظ  ال�ضكر  وبنجر  ال�ضكر  ق�ضب  ال�ضكرية  المحا�ضيل  من 

الجدول التالي:

ن�شاط )4( كلمة ال�شر

اأ�ضطب من المربع الزى اأمامك الحروف التى تدل على كل عبارة مما يلى و�ضوف يتبقى 

مجموعة حروف رتبها لتح�ضل على كلمة ال�ضر:

العالم  �ضعوب  لمعظم  الرئي�ضى  الغذاء  يعد   -

وي�ضتخدم فى �ضناعة المكرونة والحلويات.

وجنوب  �ضرق  فى  الأول  الغذاء  مح�ضول  يعد   -

�ضرق اآ�ضيا وتعد ال�ضين اأكبر دول اإنتاجه.

ويحتاج  الحارة  المدارية  المناطق  فى  يزرع   -

لحرارة مرتفعة ومياه وفيرة وي�ضنع منه ال�ضكر.

وتعد  اآ�ضيا  �ضرق  وموطنة  الخ�ضرة  دائم  نبات   -

الهند اأولى دول اإنتاجه.

- نبات ي�ضتخرج من ع�ضارة اأ�ضجار ا�ضتوائية وت�ضنع منه اإطارات ال�ضيارات.

- ي�ضتخدم فى �ضناعة المن�ضوجات واإنتاج الزيت و�ضناعة دهانات الحوائط.

بنجر ال�ضكر ق�ضب ال�ضكر اأوجه المقارنة

�ضروط زراعته

مناطق اإنتاجه

اأولى الدول اإنتاجا

كلمة ال�سر : ........................
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ثانيا: التدريبات

1- اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�شبة:

)اأ( من الدول المنتج للقمح فى اآ�ضيا.............. ، ............

)ب( تحتل ال�ضين المركز الأول فى اإنتاج الأرز، حيث ي�ضل اإنتاجها اإلي..........

م�ضدرا  تحتل  لأنها  العالم  فى  الرئي�ضية  القت�ضادية  الأن�ضطة  من  الزراعة  تعتبر  )جـ( 

رئي�ضيا لـ......... الإن�ضان، واإنتاج المواد..........

)د( ينق�ضم الن�ضاط الزراعى اإلى نوعين رئي�ضيين هي: الزراعة.......... والزراعة..........

)هـ( تعد قارة اآ�ضيا اأكبر دول العالم اإنتاجا................ من الغابات ال�ضتوائية.

2- بم تف�شر.......؟

)اأ( يعد الن�ضاط الزراعى من الأن�ضطة القت�ضادية الأ�ضا�ضية فى العالم.

)ب( تحتاج الزراعة الكثيفة اإلى اأيد عاملة كثيرة.

)جـ( تتميز الزراعة التجارية بالتخ�ض�ص فى مح�ضول واحد.

)د( �ضهرة قارة اأوروبا باإنتاج ال�ضكر من البنجر.

)هـ( تنت�ضر زراعة المطاط الطبيعى فى نطاق المناخ ال�ضتوائي.

غير  العبارة  اأمام   )�( وعالمة  ال�شحيحة  العبارة  اأمام   )x( عالمة  �شع   -3

ال�شحيحة مع الت�شويب:

)        ( )اأ( تعد قارة اآ�ضيا اأكبر قارات العالم اإنتاجا للقمح والأرز والقطن  

)        ( )ب( تتركز زراعة القطن فى قارة اأوروبا وتعد الهند اأكبر الدول المنتجة له 

)        ( )ج( ت�ضود الزراعة الكثيفة فى المناطق الحارة على هوام�ص الغابات ال�ضتوائية 

)        ( )د( تمثل ال�ضين المركز الأول فى اإنتاج الأرز والقمح والكتان   

)        ( )هـ( الجوت من محا�ضيل الألياف وتنتج الهند منه نحو 90% من الإنتاج العالمى 

4- اختر االإجابة ال�شحيحة مما بين القو�شين:

)اأ( من المحا�ضيل ذات الطبيعة الخا�ضة......... )القمح - القطن - البن - الأرز(

)ب( من اأهم المحا�ضيل الن�ضيجية......... )الكتان - الذرة - ال�ضاى - المطاط(

رمضانكو للطباعة



اأن�شطة وتدريبات الوحدة الأوىل

الدرا�شات الجتماعية - ال�شف الثالث الإعدادى4

الوليات   - الهند   - )البرازيل  لل�ضاى  اإنتاجا  العالم  دول  اأكبر  دولة...........  تعتبر  )ج( 

المتحدة - رو�ضيا(

 - )الذرة  اآ�ضيا  قارة  �ضرق  �ضرق وجنوب  ل�ضكان  الرئي�ضى  الغذاء  يعد مح�ضول........  )د( 

الأرز - القمح - البنجر(

)هـ( من المحا�ضيل التى ت�ضتخدم فى ت�ضنيع اإطارات ال�ضيارات..... )المطاط - الكتان - 

القطن - الجوت(
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الدر�س الثانى: الرعى واالإنتاج الحيوانى فى العالم
اأوال: االأن�شطة

ن�شاط »1« الحظ وا�شتنتج:

لحظ خريطة مناطق الرعى فى العالم وا�ضتنتج اأنواع الرعى ومناطق انت�ضارها

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ن�شاط »2« فكر وقارن:

على �ضوء قراءتك للموارد الحيوانية فى العالم �ضجل معلوماتك بالجدول التالي

ن�شاط »3« الحظ و�شجل:

لحظ الر�ضم البيانى الخا�ص بالدول المنتجة للحوم فى العالم ثم �ضجل مالحظاتك فى 

الجدول التالي.

........

........

........

الخنازير الأغنام الأبقار اأوجه المقارنة

العدد

الدول

القارة التى توجد بها الترتيب كمية الإنتاج الدولة

........................

........................

اآ�ضيا

الأولى

........................

........................

........................

20 مليون طن

........................

........................

........................

........................

رمضانكو للطباعة
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ن�شاط »4« كلمات متقاطعة:

تعاون فى حل الكلمات المتقاطعة التالية 

مع زمالئك:

اأفقي

الخنازير  اأعداد  ن�ضف  تمتلك  دولة   -1

فى العالم.

راأ�ص  مليون   200 نحو  تمتلك  دولة   -2

اللحوم  من  اإنتاجها  اأن  اإل  الأبقار  من 

قليل.

المناطق  ل�ضكان  الرئي�ضى  الغذاء   -3

ال�ضاحلية.

راأ�ضي:

4- دولة ت�ضتهر باإنتاج اأ�ضواف المارنيو.

5- الدولة الأولى فى ت�ضدير الأ�ضماك فى العالم.

6- اأكبر قارة فى اأعداد الأبقار فى العالم.

ن�شاط »5« فكر وحدد:

حدد على خريطة العالم ال�ضماء التى اأمامك مع ت�ضميم مفتاح للخريطة

- دول رئي�ضية فى اإنتاج الأ�ضماك فى اآ�ضيا.

فى  لالألبان  منتجة  دولة  اأكبر   -

العالم.

- اأكبر دولة منتجة للحوم الدواجن 

فى اأمريكا الجنوبية.

الأبقار  عدد  حيث  من  دولة  اأكبر   -

بها.
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ثانيا: التدريبات:

1- امالأ الفراغات التالية بكلمات منا�شبة:

»اأ« تعد........ من اأكبر الدول تربية لالأبقار.

»ب« تعد اأ�ضتراليا من اأكبر الدول تربية لـ ........

»جـ« يبلغ عدد الخنازير فى العالم حوالى ........ مليون راأ�ص.

»د« ت�ضتهر ال�ضين ب�ضيد الأ�ضماك وتحتل المركز ........ فى اإنتاج الأ�ضماك بنحو ........ % 

من الإنتاج العالمي.

»هـ« يعتمد ال�ضيد الحديث على تطوير مراكب ال�ضيد و........ و........

2- �شع عالمة »x« اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة »�« اأمام العبارة غير 

ال�شحيحة مع الت�شويب:

)         ( »اأ« تنتج م�ضر ما يكفيها من لحوم الدواجن.     

)         ( »ب« تعد م�ضر من اأكبر الدول المنتجة لالألبان فى العالم.   

)         ( »جـ« تعتبر الهند اأكبر دولة فى العالم فى اإنتاج اللحوم.   

)         ( »د« ت�ضتهر اأ�ضتراليا باأجود اأنواع ال�ضوف فى العالم.    

)         ( »هـ« تعتبر الوليات المتحدة الأمريكية اأكبر دول العالم اإنتاجا لالأ�ضماك. 

3- بم تف�شر....؟

»اأ« زيادة معدل ال�ضتهالك العالمى من اللحوم.

.................................................................................................................................

»ب« تعد ال�ضين اأكبر دول العالم اإنتاجا للحوم الخنازير.

.................................................................................................................................

»جـ« رغم اأن الهند تمتلك نحو 200 مليون راأ�ص من الأبقار اإل اأن اإنتاجها من اللحوم قليل.

.................................................................................................................................

»د« ا�ضتيراد م�ضر لالأ�ضماك رغم زيادة اإنتاجها منه.

.................................................................................................................................

رمضانكو للطباعة
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4- اقراأ العبارة التالية ثم اأجب عن االأ�شئلة التى تليها:

»تنت�ضر حرفة ال�ضيد على �ضواحل القارات التى تتوافر بها العوامل الطبيعية والب�ضرية 

التى ت�ضاعد فى تطور هذه الحرفة«.

»اأ« حدد اأهم مناطق انت�ضار حرفة ال�ضيد.

.................................................................................................................................

»ب« �ضنف العوامل الرئي�ضية لحرفة ال�ضيد.
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الدر�س الثالث: الن�صاط التعدينى فى العالم
ن�شاط »1« اقراأ وحلل:

اقراأ الر�ضم البيانى للدول المنتجة له ثم اأكمل ما يلي:

- اأولى قارات العالم فى انتاج النحا�ص هى اأمريكا الجنوبية واأهم دولها دولة ............. 

وتحتل المركز الأول عالميا.

- تحتل اأ�ضترا ليا المركز ............ فى ترتيب دول العالم المنتجة للبوك�ضيت.

- تنتج دولة .................     انتاج العالم من المنتجنيز تليها دولة ..................

ن�شاط »2« فكر واكت�شف:

عليها  م�ضجل  اأخرى  وبطاقات  المعادن  بع�ص  عليها  م�ضجل  بطاقات  مجموعة  اأمامك 

بع�ص ال�ضناعات وثالثة تو�ضح اأولى الدول لإنتاج كل معدن.

لون كل معدن وال�ضناعة القائمة عليه واأولى الدول اإنتاجا له بلون موحد.

المنجنيزالنحا�سالحديدالبوك�صيتالفو�صفات

االألومنيوم
االأ�صمدة 

والمنظفات
االأدوات 
الكهربائية

ال�صناعات 
الثقيلة

البرازيل

�صيلياأ�صتراليا
جنوب 
اأفريقيا

الواليات 
المتحدة 
االأمريكية

تحويل الحديد 
اإلى �صلب

1

5

رمضانكو للطباعة



اأن�شطة وتدريبات الوحدة الأوىل

الدرا�شات الجتماعية - ال�شف الثالث الإعدادى10

ن�شاط »3« اقراأ ووزع

الدول  اأهم  التالية  الخريطة  على  وزع   )1( ثم   والبترول،  بالفحم  الخا�ص  الجزء  اقراأ 

المنتجة للفحم والبترول.

)2( اأكمل البيانات التالية

- اأكبر قارتين اإنتاجا للفحم قارة.... وقارة ...... وتنتج اأكثر من ..... اإنتاج العالم.

- تعد دولة ........... اأكبر دول العالم اإنتاجا للفحم وتنتج حوالى .......... من الإنتاج العالمي.

- تنتج دولة ............ نحو      اإنتاج العالم.

ثانيا: التدريبات

1- بم تف�شر.....؟

»اأ« التو�ضع فى ا�ضتخدام الغاز الطبيعى كم�ضدر للطاقة.

......................................................................................................................................

»ب« اتجاه الوليات المتحدة لل�ضيطرة على دول ال�ضرق الأو�ضط.

......................................................................................................................................

»جـ« ا�ضتيراد الوليات المتحدة الأمريكية للبترول رغم اإنتاجها ال�ضخم منه.

......................................................................................................................................

1

4
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»د« توطن �ضناعة الألومنيوم فى الدول المتقدمة فى اأوروبا واليابان وغيرها.

......................................................................................................................................

»هـ« ت�ضتهلك الدول المتقدمة نحو 85% من المعادن.

......................................................................................................................................

2- اأكمل الفراغات التالية بالكلمات المنا�شبة:

توافر  عدم  رغم   ............ اإنتاجا  العالم  دول  اأكبر  الأمريكية  المتحدة  الوليات  تعد  »اأ« 

البوك�ضيت بها.

»ب« يبلغ الإنتاج العالمى من الحديد نحو ............ مليون طن.

»جـ« تنتج ال�ضين ............ مليون طن من الحديد وت�ضتهلك جميع اإنتاجها محليا.

»د« الدولة الأولى فى اإنتاج النحا�ص فى العالم هى ............ وتنتج ............ مليون طن.

»هـ« يمثل النحا�ص الم�ضدر الرئي�ضى ل�ضناعات ............

»و« تعد دولة ............ اأولى دول العالم اإنتاجا للبترول.

3- �شع عالمة »x« اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة »�« اأمام العبارة غير 

ال�شحيحة مع الت�شويب:

)           ( »اأ« تعتبر قارة اأ�ضتراليا اأكبر دول العالم اإنتاجا للفحم.    

)           ( »ب« تعمل م�ضر على تو�ضيل الغاز الطبيعى اإلى جميع الم�ضاكن فى المدن والريف 

)           ( »جـ« ت�ضدر م�ضر فائ�ص الإنتاج ال�ضناعى من الحديد وال�ضلب اإلى الدول العربية. 

)           ( »د« يبلغ الإنتاج العالمى من الحديد نحو 620 مليون طن.   

)           ( »هـ« تعتبر اأمريكا ال�ضمالية هى القارة الأولى فى الإنتاج العالمى من الكهرباء. 

4- ما العالقة بين كل من:

»اأ« البوك�ضيت والألومنيوم

......................................................................................................................................

»ب« الفو�ضفات والزراعة.

......................................................................................................................................

»جـ« البترول والغاز الطبيعي.

.......................................................................................................................................

رمضانكو للطباعة
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الدر�س الرابع: الن�ساط ال�سناعى فى العالم

اأوال: االأن�شطة

ن�شاط »1« وزع وقارن:

»اأ« م�ضتعينًا بخريطة �ضماء للعالم وزع عليها الأقاليم ال�ضناعية الكبرى فى العالم، ثم 

اأكمل الجدول الذى يليها.

ن�شاط »2« الحظ واأكمل:

لحظ الر�ضم البيانى الذى اأمامك ثم ا�ضتنتج 

ما يلي:

»اأ« اأعلى دولة فى ن�ضبة العاملين بال�ضناعة 

من   %  .............. بها  ويعمل   .............. دولة 

القوى العاملة.

»ب« اأقل دولة فى ن�ضبة العاملين بال�ضناعة 

نماذج من ال�ضناعات 

الموجودة بها

نماذج لبع�ص الدول فى 

الإقليم

الإقليم ال�ضناعي م

1

2

3

4

5
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دولة .............. ويعمل بها .............. % من القوى العاملة.

القوى  مجمل  من   %  .............. بال�ضناعة  يعمل  الأمريكية  المتحدة  الوليات  فى  »جـ« 

العاملة الأمريكية، اأما فى .............. فيعمل بال�ضناعة نحو 29% من القوى العاملة.

»د« فى �ضوي�ضرا يعمل بال�ضناعة نحو .............. % من القوى العاملة، اأما فى .............. 

فيعمل بال�ضناعة نحو 34% من القوى العاملة.

ن�شاط »3« فكر واأبِد راأيك:

نامية؟  اأم  متقدمة  دولة  م�ضر  تعد  هل  ال�ضناعية  والأقاليم  للدول  درا�ضتك  �ضوء  على 

و�ضح راأيك فى ذلك مدعما راأيك بالأدلة.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

ثانيا: التدريبات:

1- اأكمل ما يلى بعبارات منا�شبة:

- يوجد فى العالم مراكز متقدمة �ضناعيا منها:

...................................-2     .................................. -1

- مقومات ال�ضناعة الرئي�ضية التى تتوافر فى المراكز ال�ضناعية الكبرى ما يلي:

................................... -2     ................................... -1

................................. -4     ................................. -3

2- بم تف�شر ....؟

1- ارتفاع م�ضتوى معي�ضة الأفراد فى الدول ال�ضناعية المتقدمة.

...........................................................................................................................

2- يجد الإن�ضان كل حاجاته الأ�ضا�ضية والترفيهية فى الدول ال�ضناعية.

...........................................................................................................................

3- تنوع الن�ضاط القت�ضادى لالإن�ضان فى الدول الغنية.

رمضانكو للطباعة
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...........................................................................................................................

4- ازدياد عدد العاملين فى المجال ال�ضناعى فى الدول المتقدمة.

...........................................................................................................................

3- ما النتائج المترتبة على ......؟

اأ - الوحدة القت�ضادية الأوربية.

4- اأعد كتابة العبارات التالية بعد ت�شحيح الخطاأ:

»اأ« من ال�ضناعات المتقدمة �ضناعة الفخار والن�ضيج اليدوي.

...........................................................................................................................

»ب« من اأكبر الأقاليم ال�ضناعية فى العالم اإقليم غرب وو�ضط اأوروبا.

...........................................................................................................................

»جـ« تتركز ال�ضناعات التكنولوجية فى دول الخليج العربي.

...........................................................................................................................
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تدريبات عامة على الوحدة االأولى

1- امالأ الفراغات التالية بكلمات منا�ضبة:

اأ« من الموارد الزراعية الرئي�ضية المحا�ضيل الغذائية مثل .............. و.............. والمحا�ضيل 

.............. مثل القطن والكتان. محا�ضيل ذات طبيعة خا�ضة مثل .............. و..............

ب« ي�ضل اإنتاج العالم من القمح نحو .............. مليون طن.

جـ« تعد قارة .............. اأولى قارات العالم اإنتاجا لالأرز.

د« تعد قارة .............. اأكبر قارة لإنتاج الذرة فى العالم واأكبر دولها اإنتاجا ..............

هـ« تعد قارة .............. اأكثر القارات اإنتاجا للكتان وتعد دولة .............. اأكبر دول العالم 

اإنتاجا له.

و« ينتج المطاط فى قارة اآ�ضيا فى دول .............. و..............

ز« تحتل .............. المركز الأول عالميا فى اإنتاج الحديد.

ح« يمثل النحا�ص الم�ضدر الرئي�ضى ل�ضناعات .............. و..............

ط« تتمثل المراكز ال�ضناعية الرئي�ضية فى العالم فى اأربع مناطق منها:

اإقليم غرب وو�ضط ..............، واإقليم �ضمال �ضرق ..............، واإقليم .............. اآ�ضيا، و.............. 

واأوكرانيا.

2- بم تف�شر...؟

»اأ« ينتج ق�ضب ال�ضكر فى معظم قارات العالم ما عدا قارة اأوروبا.

»ب« توجد الزراعة التجارية فى نطاقات زراعية محددة.

»جـ« زيادة معدل ال�ضتهالك العالمى للحوم.

»د« اأ�ضبحت م�ضر من الدول الم�ضتوردة للدواجن.

»هـ« تنت�ضر مناطق ال�ضيد على �ضواحل القارات.

»و« يعتبر البترول اأهم م�ضادر الطاقة.

»ز« توافر مراكز �ضناعية عديدة فى دول اأوروبا.

»ح« �ضعوبة ا�ضتخدام الآلت والميكنة الزراعية فى الزراعة الكثيفة.

رمضانكو للطباعة
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3- تخير االإجابة ال�شحيحة مما بين القو�شين:

المغرب - م�ضر -  »ال�ضودان -  القمح  اإنتاج  اإفريقيا فى  الأولى فى   .............. تعد  »اأ« 

ليبيا«.

 - »اآ�ضيا   .............. �ضرق  وجنوب  �ضرق  فى  رئي�ضيا  غذائيا  مح�ضول  الأرز  يعتبر  »ب« 

اإفريقيا - اأوروبا - اأ�ضتراليا«.

الوليات   - األمانيا   - »فرن�ضا  للفو�ضفات  اإنتاجا  العالم  دول  اأكبر  دولة..............  »جـ« 

المتحدة - كندا«.

 - الباردة   - المعتدلة   - »الحارة   .............. المناطق  فى  الب�ضيطة  الزراعة  تنت�ضر  »د« 

المعتدلة الباردة«.

»هـ« تعد قارة .............. اأكبر قارات العالم اإنتاجا للطاقة النوية »اأوروبا - اإفريقيا - 

اأ�ضتراليا - اأمريكا ال�ضمالية«.

 -  4/1  -3/1  -  2/1« العالم  فى  الخنازير  اأعداد   .............. ال�ضين  فى  يربى  »و« 

.»5/1

»ز« اأكبر الأقاليم ال�ضناعية فى العالم الجديد اإقليم .............. »غرب وو�ضط اآ�ضيا - �ضمال 

�ضرق الوليات المتحدة - رو�ضيا - �ضرق اإفريقيا«.

4- اكتب ا�ضتخدام كل معدن من المعادن الآتية:

1- الكروم .............................................................................................................

2- الفو�ضفات ............................................................................................................

3- الحديد .................................................................................................................

4- النحا�ص ............................................................................................................

5- من وجهة نظرك:

التنمية  قيام  فى  ت�شاهم  اأن  يمكن  التى  والب�شرية  الطبيعية  المقومات  ما   -

ال�شناعية فى م�شر؟
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الوحدة الثانية: نماذج لبع�س الدول النامية والمتقدمة

الدر�س االأول: جمهورية الهند

ن�شاط »1« اأكمل واكت�شف

اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�ضبة مع كتابتها فى المربعات التى اأمام العبارات، ثم 

اكت�ضف كلمة ال�ضر بعد ترتيب الحروف المظللة.

1- يتركز معظم �ضكان الهند فى المدن الرئي�ضية كمدينة بومباى 

ومدرا�ص و..............

2- تتمثل ال�ضهول الفي�ضية بالهند فى �ضهول نهر .............. فى 

ال�ضمال.

3- تنمو ح�ضائ�ص ق�ضيرة على ه�ضبة ..............

4- تمتد �ضهول �ضاحلية بالهند على البحر العربى ت�ضمى �ضهول 

..............

للهند  ال�ضرقية والغربية  ال�ضواحل  5- �ضال�ضل جبال تمتد على 

ت�ضمى �ضال�ضل جبال ..............

6- ت�ضقط اأمطار .............. �ضيفية غزيرة �ضمال الهند.

رمضانكو للطباعة
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ن�شاط »2« فكر وا�شتنتج:

لحظ ال�ضكل التالى ثم اأكمل الفراغات.

ن�شاط »4« الكلمات المتقاطعة:

اكتب مدلول العبارات الآتية واأكمل الكلمات المتقاطعة.

1- العا�ضمة ال�ضيا�ضية لجمهورية الهند.

العديد  بالهند وت�ضم  اليدوية  ال�ضناعات  اأكبر مراكز   -2

من المراكز الإ�ضالمية.

3- مح�ضول ن�ضيجى ت�ضدره م�ضر للهند »بدون ال«.

4- العا�ضمة التجارية للهند.

م�ضر  من  وت�ضتورده  الهند  اإليه  تفتقر  طاقة  م�ضدر   -5

»بدون ال«.

6- مح�ضول من المنبهات ت�ضتورده م�ضر من الهند.

7- ي�ضنع من الفو�ضفات وت�ضدره م�ضر للهند لتخ�ضيب 

التربة الزراعية »بدون ال«
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ثانيا: التدريبات

1- اأكمل العبارات التالية بما ينا�شبها من كلمات:

............ و............  الهند قفزات �ضريعة فى تطور ال�ضناعة خا�ضة فى �ضناعة  اأ« قفزت 

و.......... وغيرها.

ب« تمتد الهند على .......... درجة عر�ضية وعلى نحو .............. خط طول.

جـ« �ضواحل الهند طويلة تمتد لأكثر من7000  كم على خليج .............. والبحر  ..............

المجال  فى  وخا�ضة  القت�ضادية  الأن�ضطة  مختلف  فى  مهما  تطورا  الهند  �ضهدت  د« 

الزراعى و.............. وتكنولوجيا ..............

هـ« الهند عبارة عن �ضبه جزيرة �ضخمة تحيط بها المياه من جميع الجهات عدا جهة ..............

و« تنمو ح�ضائ�ص ق�ضيرة على ه�ضبة ..............

2- �شع عالمة »x« اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة »�« اأمام العبارة غير 

ال�شحيحة مع الت�شويب:

اأ« ل تنتج الهند المحا�ضيل الغذائية بكميات كبيرة خا�ضة فى ال�ضنوات الأخيرة.  

)   (           

.............................................................................................................................................

)   ( ب« يتركز �ضكان الهند فى ال�ضهول ال�ضاحلية والفي�ضية..  

.............................................................................................................................................

)   ( جـ« توجد بالهند ثروات معدنية كبيرة اأهمها الذهب والمنجنيز. 

.............................................................................................................................................

)   ( د« ت�ضتورد م�ضر من الهند البترول والقطن.    

...........................................................................................................................................

ال�ضيا�ضية  العا�ضمة  هى  بومباى  اأن  حين  فى  التجارية،  العا�ضمة  هى  نيودلهى  هـ« 

)   ( للهند.          

.............................................................................................................................................

رمضانكو للطباعة
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3- بم تف�شر...؟

اأ« لجوء الهند للطاقة النووية والكهربية ............................................................................

ب« تطور ال�ضناعة فى الهند ..............................................................................................

جـ« تنوع الأن�ضطة القت�ضادية الزراعية وال�ضناعية فى الهند .........................................

د« اعتبار الهند من الدول الرئي�ضية المنتجة لالأ�ضماك.......................................................

هـ« اإنتاج الهند محا�ضيل غذائية بكمبيات كبيرة..............................................................

و« تفوق الهند فى �ضناعة الحديد وال�ضلب .......................................................................

اللتين  الهند  وخريطة  التخطيطى  ال�شكل  على  الناق�شة  البيانات  اأكمل   -4

اأمامك.
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الدر�س الثاني: جمهورية البرازيل االتحادية

ن�شاط »1« فكر وا�شتنتج:

اأمامك خريطة لإحدى الدول لحظها ثم اختر اأدق الإجابات.

- الخريطة المقابلة تو�ضح دولة »البرازيل - برازيليا - ال�ضين - الهند«.

- هذه الدولة يمثل �ضكانها ....... �ضكان القارة التى تنتمى اإليها.

- تاأتى هذه الدولة رقم .... فى العالم فى اإنتاج البن وجوز الهند.

»4 -3 -2 -1«

ن�شاط »2« فكر واكت�شف:

اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�ضبة ثم احذف حروف هذه الكلمات ورتب ما تبقى من 

حروف لتكت�ضف كلمة ال�ضر.

�ضناعة  الما�ضى  فى  البرازيلية  ال�ضناعات  من   -1

..... وفى الحا�ضر �ضناعة....

2- تعد ..... اأهم الموانئ البرازيلية وتقع على المحيط 

الأطلنطي.

3- العا�ضمة القديمة للبرازيل هى .....

4- ت�ضدر م�ضر اإلى البرازيل..... وت�ضتورد منها .....

رمضانكو للطباعة
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ن�شاط »3« الحظ واكتب:

الأرقام  مدلول  اكتب  للبرازيل،  خريطة  اأمامك 

التى عليها.

1- العا�ضمة ........... 2- المحيط ..........

3- المحيط .............. 4- نهر ........

5- دولة ........... 6- دولة ...........

7- دولة ................. 8- دائرة ..............

ثانيا: التدريبات

1- امالأ الفراغات التالية بكلمات منا�شبة:

اأ« يمثل �ضكان البرازيل...... عدد �ضكان قارة اأمريكا الجنوبية ومع ذلك تعد البرازيل من 

الدولة ووجود مناطق تكاد تكون �ضبه  ات�ضاع  ب�ضبب  ال�ضكان   ......... التى تعانى  الدول 

خالية من ال�ضكان مثل �ضهول ......

ب« يتركز ال�ضكان على ال�ضاحل ..... ال�ضرقى حيث المدن الرئي�ضية مثل ......

جـ« البرازيل من الدول الرئي�ضية المنتجة والم�ضدرة لـ ....... و ...... حيث توجد بها ثروة 

حيوانية كبيرة نظرا لوجود المراعى الوا�ضعة من ح�ضائ�ص ...... و......

د« تتركز ال�ضناعة فى الجنوب..... قرب مدينة �ضاوباولو.......

2- �شع عالمة »x« اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة »�« اأمام العبارة غير 

ال�شحيحة مع الت�شويب:

اأ« برازيليا هى العا�ضمة القديمة للبرازيل وتعد احدة من اأجمل مدن العالم.      )    (

ب« البرازيل هى اأكبر دول العالم اإنتاجا للبن.                                                    )        (

جـ« تتركز ال�ضناعة فى الجنوب الغربى قرب مدينة �ضاوباولو وريودى جانيرو. )        (

د« تعد البرازيل اأولى دول العالم فى اإنتاج البن وجوز الهند.                              )       (
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3- بم تف�شر....؟

اأ« تنوع الن�ضاط القت�ضادى فى البرازيل ..........................................................................

ب« تطور ال�ضناعة فى البرازيل رغم فقرها بموارد الطاقة ..............................................

جـ« قلة عدد ال�ضكان فى البرازيل رغم ات�ضاع الم�ضاحة ....................................................

د« نقل العا�ضمة من ريودى جانيرو اإلى برازيليا ............................................................

رمضانكو للطباعة
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الدر�س الثالث: جمهورية نيجيريا االتحادية

اأوال: االأن�شطة

ن�شاط »1« فكر واأكمل:

لحظ ال�ضكل الذى اأمامك واكتب مدلول الأرقام التى عليه وا�ضتنتج ما يطلب منك:

- لذا تمتد نيجيريا على ..... خط طول. 1- خط طول .......   2- خط طول .... 

3- دائرة عر�ص .......  4- دائرة عر�ص .......

- لذا تمتد نيجيريا على ..... دائرة عر�ص.

6- يحد نيجيريا من الجنوب...... 5- يحد نيجيريا من ال�ضمال.....  

7- يحد نيجيريا من ال�ضرق ..... و... ومن الغرب .....

- لذا يبلغ عدد الدول المحيطة بنيجيريا...... دول.

- تبلغ م�ضاحة نيجيريا ....... كم 2، وت�ضاوى ....... % من م�ضاحة الهند.

8- وقع على الخريطة اأهم الظاهرات الت�ضاري�ضية بنيجيريا.
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ن�شاط »2« فكر وا�شتنتج:

اأمامك �ضكل تخطيطى اأكمل الفراغات التى به ح�ضب فهمك.

ن�شاط »3« عالقات دولية:

ال�ضكل التالى يو�ضح عالقة التبادل بين م�ضر ونيجيريا. ا�ضتكمله على �ضوء درا�ضتك.

ثانيا: التدريبات

1- اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�ضبة:

اأ« تنتج نيجيريا كميات كبيرة من ..... فقد و�ضل الإنتاج اإلى نحو 3% من الإنتاج العالمي، 

وهى من الدول الرئي�ضية المنتجة له فى اإفريقيا وبداأ اإنتاجه منذ عام .....

�ضالح  نيجيريا  اأرا�ضى   ...... من  فاأكثر  متنوعة  طبيعية  بموارد  نيجيريا  تتمتع  ب« 

المحا�ضيل ل تتجاوز.....  الم�ضتغلة بالفعل فى زراعة  الم�ضاحة  للزراعة والرعي، ولكن 

من الم�ضاحةر الكلية للبالد.

جـ« تغطى الغابات ما يقرب من ... م�ضاحة نيجيريا واأهم منتجاتها ..... و......

رمضانكو للطباعة
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2- �شع عالمة »x« اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة »�« اأمام العبارة غير 

ال�شحيحة مع الت�شويب.

)   ( اأ« اأبوجا العا�ضمة القديمة بينما لجو�ص اأكبر المدن النيجيرية. 

)   ( ب« يعد الإقليم الغربى اأغنى مناطق نيجيريا بالإنتاج الزراعي. 

)   ( جـ« تنتج نيجيريا كميات كبيرة من الفحم من المنطقة ال�ضرقية. 

)   ( د« تعد نيجيريا اأكبر دول اإفريقيا من حيث عدد ال�ضكان.  

)   ( هـ« يتركز �ضكان نيجيريا فى الجنوب.     

3- بم تف�شر......؟

اأ« انت�ضار اأعداد كبيرة من الأبقار والأغنام والماعز فى نيجيريا.

.............................................................................................................................................

ب« قلة عدد �ضكان نيجيريا فى دلتا النيجر.

.............................................................................................................................................

جـ« ارتفاع الكثافة ال�ضكانية فى ه�ضبة جو�ص.

.............................................................................................................................................

4- ما هى اأهم محا�ضيل نيجيريا؟

.............................................................................................................................................
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الدر�س الرابع: جمهورية األمانيا

اأوال:

ن�شاط »1« اأكمل ووقع:

اأ - �ضديقك الم�ضرى الذى يعي�ص فى األمانيا توا�ضل معك عبر الإنترنت، وظهر الن�ص 

هكذا حاول اأن تكمله بكلمات واأرقام منا�ضبة.

دول  اإحدى  األمانيا  جمهورية   -

قارة ............

- تمتد بين دائرتى عر�ص ............ 

نحو  على  اأى  �ضمال،  و............ 

............ دائرة عر�ص.

 ............ طول  خطى  بين  تمتد   -

و............ اأى على نحو ............ خط 

طول.

و   ............ ال�ضمال  من  يحدها   -

الجنوب  ومن  و............   ............

بولندا  ويحدها  و............   ............

والت�ضيك من ناحية ............

 ............ الغرب  من  يحدها   -

و............ و............

»وقع ما كتبته على الخريطة«.

اإلى  فينق�ضم  لل�ضطح  بالن�ضبة  اأما 

نهر  به  ويجرى  الألمانى  ال�ضهل 

............ ونهر ............ ونهر ............ 

وجميعها ت�ضب فى ............

تغطى  متقطعة  وه�ضاب   -

بالغابات ............

- الجزء الجبلى يطلق عليه جبال 

الألب وتك�ضوها ............

الغابات  تنمو  منحدراتها  وعلى 

............

على  ال�ضطح  مظاهر  »و�ضح 

الخريطة«

األمانيا ال�ضابقة  ب - على خريطة 

العا�ضمة  من  كل  عليها  وقع 

ال�ضيا�ضية واأحد الموانئ المهمة.

رمضانكو للطباعة
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ن�شاط »2« فكر وا�شتنتج:

اأمامك اأ�ضكال تخطيطية تتبعها واأكمل الفراغات التى بها.

ن�ضاط »3« تذكر وا�ضتنتج:

اكتب حروف مدلول العبارات الآتية فى ال�ضكل المقابل ثم رتب الحروف المظللة لت�ضتنتج كلمة ال�ضر.
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ن�شاط »4« فكر واأكمل:

اأمامك �ضكل تخطيطى للعالقات الم�ضرية الألمانية اأكمل الفراغات التى به.

ثانيا التدريبات

1- اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�ضبة:

اأ« يحد األمانيا من ال�ضمال: بحر ............ و............ ومن الجنوب ............

والغابات   ............ الغابات  واأهمها  األمانيا  م�ضاحة  من   %............ الغابات  تغطى  ب« 

............

جـ« يتركز �ضكان األمانيا فى ............ و............

د« اأهم �ضناعات األمانيا ............ و............ 

هـ« من اأهم الأنهار التى تجرى فى األمانيا ............ و............

2- �شع عالمة »x« اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة »�« اأمام العبارة غير 

ال�شحيحة مع الت�شويب.

) اأ« تعد مدينة برلين اأهم موانئ األمانيا بينما تعد مدينة هامبورج عا�ضمتها.  ) 

القوى  ثلث  بها  يعمل  حيث  الألمانى  لالقت�ضاد  الفقرى  العمود  هى  ال�ضناعة  ب« 

)  ( العاملة.             

رمضانكو للطباعة
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) جـ« تزدهر ال�ضناعة فى األمانيا لتوافر م�ضادر الطاقة الكهربية والنووية.   ) 

)  ( د« تقع مدينة ميونيخ عا�ضمة اإقليم بافاريا جنوب األمانيا.   

3- بم تف�شر...؟

اأ« تركز ال�ضكان فى الأودية والمدن الكبرى .......................................................................

ب« جذب المرتفعات الو�ضطى فى األمانيا لل�ضياح .............................................................

جـ« انكما�ص م�ضاحة الغابات فى األمانيا ..........................................................................
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الدر�س الخام�س: الواليات المتحدة االأمريكية

ن�شاط »1« فكر وحدد

اأمامك ر�ضم تخطيطى لدوائر العر�ص وخطوط الطول، حدد عليه الموقع الفلكى لكل من 

الهند - نيجيريا - البرازيل - األمانيا - الوليات المتحدة الأمريكية.

رمضانكو للطباعة
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ن�شاط »2« ار�شم فى المراآة:

اأمامك خريطة للوليات المتحدة الأمريكية، ولكن معكو�ضة فعليك اإعادة ر�ضمها ب�ضكل 

�ضحيح وتوقيع عليها اأهم الظاهرات الت�ضاري�ضية والأقاليم المناخية.

ثم ا�ضتنتج اأكبر قدر ممكن من العالقات بين هذه الخرائط.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

ن�شاط »3« فكر واكت�شف

داخل  االآتية  العبارات  مدلول  اكتب 

ال�شكل واكت�شف الحرف الم�شترك

الفي�ضية  �ضهوله  حول  ال�ضكان  يتركز   -1

ودلتاه.

2- اإقليم يتركز به 50% من �ضكان الوليات 

المتحدة الأمريكية ويمثل 12% من الم�ضاحة 

الكلية للدولة.

بال�ضكان  مكتظ  باإقليم  كبيرة  مدينة   -3

وتعتبر ميناء على المحيط الأطلنطي.
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4- اإحدى المرات ذات الكثافة ال�ضكانية المرتفعة وتقع فى المناطق الغربية على المحيط 

الهادي.

5- �ضناعة تحتل الوليات المتحدة الأمريكية فيها المرتبة الأولي.

ثانيا: التدريبات

1- اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�شبة:

اأ« توجد بالوليات المتحدة م�ضاحات وا�ضعة مغطاة بالح�ضائ�ص.

ب« يطلق على المرتفعات ال�ضرقية جبال ...... وتمتد من ولية نيويورك حتى األباما ومن 

ال�ضهل ال�ضاحلى ال�ضرقى فى ال�ضرق اإلى �ضهول نهر ............ فى الداخل وتعرف اأجزاوؤها 

الداخلية بالحافة ............

جـ« يمتد اإقليم ال�ضهول الداخلية من اإقليم البحيرات العظمى حتى �ضاحل خليج ............ 

ويجرى فيه نهر ............ بروافده العديدة مثل: المي�ضورى واأوهايو.

و............ �ضمال وبين   ............ الأمريكية بين دائرتى عر�ص  المتحدة  الوليات  د« تقع 

خطى طول ............ و............ غربا ويحدها من ال�ضمال دولة ............ ومن الجنوب خليج 

............ ودولة ............

هـ« تعد الوليات المتحدة اأكبر دول العالم فى اإنتاج عدد من المحا�ضيل الغذائية مثل 

............ و............

2- �ضع عالمة )x( اأمام العبارة ال�ضحيحة وعالمة )�( اأمام العبارة غير ال�ضحيحة 

مع الت�ضويب:

اأ« نيويورك ميناء مهم يطل على المحيط الأطلنطى وفيها مقر الأمم المتحدة.   )   (

ب« يتركز ن�ضف �ضكان الوليات المتحدة الأمريكية فى اإقليم نيوانجلند.     )   (

جـ« يوجد خم�ص مناطق رئي�ضة �ضناعية بالوليات المتحدة الأمريكية.      )   (

د« �ضيكاغو اأكبر الموانئ الأمريكية على �ضاحل المحيط الهادي.                  )   (

هـ« تقل الأمطار على المرتفعات ال�ضمالية الغربية مع ارتفاع درجات الحرارة.  )   (

رمضانكو للطباعة



اأن�شطة وتدريبات الوحدة الثانية

الدرا�شات الجتماعية - ال�شف الثالث الإعدادى34

3- بم تف�شر...؟

اأ« تنوع النبات الطبيعى بالوليات المتحدة.

.............................................................................................................................................

ب« تعد الوليات المتحدة القوة الأولى فى العالم.

.............................................................................................................................................

جـ « تنوع المناخ فى الوليات المتحدة الأمريكية.

.............................................................................................................................................

د« �ضخامة وتنوع الإنتاج الزراعى فى الوليات المتحدة الأمريكية.

.............................................................................................................................................
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تدريبات عامة على الوحدة الثانية

1- اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�شبة:

فى  خا�ضة  الحرارة  درجة  فيه  ترتفع  حار   ................................. بمناخ  الهند  تتميز  اأ« 

الو�ضط و......................................

...................................... دول العالم �ضكانا، حيث يبلغ عدد �ضكانها نحو  ب« تعد الهند 

..................... مليار ن�ضمة.

�ضاوباولو  مدينة  قرب  الجنوب.................  فى  البرازيل  فى  ال�ضناعة  تتركز  جـ« 

.......................... وغيرها من المدن الرئي�ضية.

د« العا�ضمة البرازيلية ............ هى اإحدى المدن البرازيلية.

هـ« يبلغ عدد �ضكان نيجيريا نحو ............ مليون ن�ضمة، ويتركز ال�ضكان فى ............ حيث 

الولية الغربية اأكبر الوليات �ضكانا.

و« توجد ال�ضهول فى �ضمال نيجيريا وتعرف بال�ضهول ............ وترتفع ............ متر فوق 

م�ضتوى �ضطح البحر.

............ و............  ............ القارة الأوروبية يحدها من ال�ضمال بحر  األمانيا فى  ز« تقع 

الغرب  ومن  و............  بولندا  ال�ضرق  ومن  و............  النم�ضا  الجنوب  ومن  البلطى  وبحر 

فرن�ضا ولوك�ضمبورج و............ و............

 ............ و�ضناعة  وال�ضلب  الحديد  �ضناعة  األمانيا  فى  ال�ضناعات  اأهم  من  ح« 

و�ضناعة............

المتحدة  الوليات  فى  الغربية  والأحوا�ص  المرتفعات  بنطاق  ال�ضكان  عدد  يقل  ط« 

الأمريكية، وذلك ب�ضبب ............ و............

فى   ............ �ضهول  حيث  ووا�ضعة،  خ�ضبة  زراعية  اأر�ص  المتحدة  بالوليات  توجد  ي« 

على   ............ بـ  الأو�ضط  الوادى  وفى   ............ الجنوب  فى  الزراعية  والمناطق  الو�ضط 

جوانب المرتفعات.

رمضانكو للطباعة
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2- بم تف�شر....؟

اأ« وجود ثروة �ضمكية كبيرة بالوليات المتحدة.

ب« تركز نحو 50% من �ضكان الوليات المتحدة فى اإقليم نيواإنجلند.

جـ« تطور ال�ضناعة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية.

د« قلة عدد ال�ضكان فى نيجيريا فى دلتا النيجر.

هـ« تركز ال�ضكان فى البرازيل فى ال�ضاحل الجنوبى ال�ضرقي.

و« توجد بالهند ثروة حيوانية �ضخمة.

الجغرافى  الموقع  التى تمت درا�ضتها من حيث  الخم�ص دول  3- قارن فى جدول بين 

والعا�ضمة ال�ضيا�ضية والعالقة مع م�ضر.
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الوحدة الثالثة

ثورة 23 يوليو 1952م وال�صراع العربى االإ�صرائيلي

الدر�س االأول: ثورة 23 يوليو 1952م

اأوال االأن�شطة :

ن�شاط »1« اكت�شف وف�شر :

اأربع  منها  كون  الحروف  من  مجموعة  اأمامك 

كلمات لتح�ضل على م�ضطلح اأطلق على المجتمع 

الم�ضرى قبل ثورة 23 يوليو 1952م، ثم و�ضح 

�ضبب ت�ضمية المجتمع الم�ضرى بهذه الت�ضمية.

ن�شاط »2« اقراأ وا�شتنتج

ال�شعب  اإلى  الم�شلحة  للقوات  العام  القائد  الذى �شدر من  التالى  البيان  اقراأ 

الم�شرى ثم اأجب.

اأ - اقترح عنوانا للبيان ال�ضابق 

.....................

التى  م�ضر  اأحوال  لخ�ص  ب- 

فهمت  كما  الثورة  لقيام  دعت 

من البيان ................................

اأخرى  عوامل  اكتب   - جـ 

لم  الثورة  قيام  على  �ضاعدت 

ترد فى البيان. ....................................

ن�شاط »3« فكر و�شنف

اأمامك مجموعة من اإنجازات ثورة يوليو 1952م �شنفها بت�شجيل رقم االإنجاز 

داخل المجال المنا�شب بال�شكل التالي:

من  الأخير  تاريخها  فى  ع�صيبة  فترة  م�صر  اجتازت 

لكل  كان  وقد  الحكم،  ا�صتقرار  وعدم  والف�صاد  الر�صوة 

هذه العوامل تاأثير كبير على الجي�ش وت�صبب المرت�صون 

والمغر�صون فى هزيمتنا فى حرب فل�صطين. واأما فترة 

ما بعد هذه الحرب فقد ت�صافرت فيها عوامل الف�صاد 

اأو  اإما جاهل  اأمره  وتولى  الجي�ش  على  الخونة  وتاآمر 

خائن اأو فا�صد حتى ت�صبح م�صر بال جي�ش يحميها.

 Ω رمضانكو للطباعة
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1- اإن�ضاء ال�ضد العالي.

2- تحديد �ضاعات العمل.

3- تاأ�ضي�ص حركة عدم النحياز.

4- حق المراأة فى النتخاب والتر�ضح لمجل�ص الأمة.

5- م�ضاندة كثير  من الدول الأفريقية على نيل ا�ضتقاللها.

6- توزيع الأرا�ضى على الفالحين.

7- الهتمام بالتعليم ال�ضناعي.

8- تاأميم �ضركة قناة ال�ضوي�ص.

9- توقيع اتفاقية الجالء.

10- تم�ضير البنوك.

11- قوانين التاأمينات والمعا�ضات.

12- اإن�ضاء عديد من الم�ضانع.

13- تحقيق الوحدة بين م�ضر و�ضوريا.

ثانيا: التدريبات

1- رتب العبارات التالية على �شوء الت�شل�شل التاريخى لها بو�شع رقم اأمام 

كل عبارة ابتداء من رقم »1«:

( حا�ضر الإنجليز الملك فاروق بق�ضر عابدين.   (

( اتفاقية الجالء بين م�ضر وبريطانيا.   (

( هزيمة الجي�ص الم�ضرى فى حرب فل�ضطين.   (

( قانون الإ�ضالح الزراعى الأول.   (

2- بم تف�شر...؟

»اأ« هزيمة الجي�ص الم�ضرى فى حرب فل�ضطين عام 1948م.

»ب« �ضقوط الدعاءات المزيفة با�ضتقالل م�ضر عقب حادث 4 فبراير 1942م.

 Ω
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»جـ« عجز الأحزاب عن التعبير عن اإرادة ال�ضعب ومطالبه.

»د« مغادرة الملك فاروق واأ�ضرته لم�ضر قبل الموعد المحدد له.

3- اختر االإجابة ال�شحيحة مما بين القو�شين واأكمل بها العبارات التالية:

»الملك فاروق - اأحمد عرابى - م�ضطفى النحا�ص با�ضا - محمد اأنور ال�ضادات - جمال 

عبدالنا�ضر«

اأ« كانت حرب فل�ضطين 1948 م نقطة تحول فى فكر ....................

ب« حا�ضر الإنجليز فى 4 فبراير 1942م ................... بق�ضر عابدين لإجبار ................ 

على تعيين ................ رئي�ضا للحكومة.

4- تخير من القائمة »ب« ما ينا�شبها من القائمة »اأ«

»ب« »اأ«           

)1( �ضبتمبر 1952م ( محا�ضرة الإنجليز لق�ضر عابدين كانت فى .........   (

)2( يولية 1956م ( وقعت اتفاقية الجالء بين م�ضر وبريطانيا فى .........   (

)3( 23 يولية 1952م. ( �ضدر قانون الإ�ضالح الزراعى الأول فى .........     (

)4( 1 فبراير 1942م. ( تم تاأميم �ضركة قناة ال�ضوي�ص فى .........     (

)5( اأكتوبر 1954م          

)6( اأغ�ضط�ص 1936م          

5- برهن باالأدلة التاريخية على ما يلي:

اأ - ف�ضاد النظام الملكى فى م�ضر قبل ثورة يوليو 1952م.

ال�ضتعمار  على  الق�ضاء  فى  اأهدافها  تحقيق  فى  م   1952 يوليو  ثورة  نجاح   - ب 

واأعوانه.

ج - �ضوء اأحوال م�ضر القت�ضادية فى م�ضر قبل قيام ثورة يوليو 1952م.

غير  العبارة  اأمام   )�( وعالمة  ال�شحيحة  العبارة  اأمام   )x( عالمة  �شع   -6

ال�شحيحة مع الت�شويب:

)  ( اأ - محا�ضرة الإنجليز لق�ضر عابدين كانت فى �ضبتمبر 1952م.  

رمضانكو للطباعة
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)  ( ب- توقيع اتفاقية جالء القوات البريطانية عن م�ضر كانت يونية 1954م. 

)  ( جـ - األغت ثورة يوليو د�ضتور 1923 م كما حلت الأحزاب ال�ضيا�ضية.  

)  ( د - كانت تجربة الوحدة بين م�ضر و�ضوريا فى فبراير 1958م.  

)  ( هـ - ك�ضرت �ضفقة الأ�ضلحة ال�ضرقية عام 1952 احتكار ال�ضالح العالمي. 

)  ( و- عقد موؤتمر باندونج باإندوني�ضيا فى عام 1957م.    

7- تخير االإجابة ال�شحيحة من بين االأقوا�س:

اأ« �ضاندت م�ضر كثيرا من الدول الإفريقية على نيل ا�ضتقاللها منها:

) لي�ضوتو - زيمبابوى - اليمن - ال�ضودان(

ب« �ضاحب مقولة »اإن ميدان الجهاد الحقيقى فى م�ضر« هو:

)جمال عبدالنا�ضر - م�ضطفى كامل - اأحمد عبدالعزيز - محمد نجيب(

8- ماذا كان يحدث اإذا لم...؟

اأ« تقم ثورة 23 يولية 1952 باإ�ضدار قوانين الإ�ضالح الزراعي.

ب« تقم الثورة باإنجاز م�ضروع بناء ال�ضد العالي.

9- اأكمل العبارات االآتية بكلمات منا�شبة:

اأ« �ضاهمت ثورة 23 يوليو على الم�ضتوى العربى فى تحقيق ا�ضتقالل كل من:

................. -4  ................. -3  ................. -2  ................. -1

ب« كانت تجربة الوحدة فى عام 1958 م بين .............. و ............

عام  القاهرة  فى  والإفريقية  الآ�ضيوية  ال�ضعوب  لت�ضامن  موؤتمر  لعقد  م�ضر  دعت  ج« 

..........

د« عقد موؤتمر باندونج باإندوني�ضيا فى عام ...........................

هـ« تزعم جمال عبدالنا�ضر تنظيم ...........................
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الدر�س الثانى: م�صر والق�صية الفل�صطينية

اأوال: االأن�شطة

ن�شاط »1« اقراأ واأجب:

اقراأ الر�شالة التالية جيدا ثم اأجب:

وزارة الخارجية

فى الثانى من نوفمبر/ ت�صرين الثانى 1917م

عزيزى اللورد روت�صيلد

اأن اأبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللته، الت�صريح التالى الذى ينطوى على  - ي�صرنى جدا 

العطف على اأمانى اليهود وال�صهيونية، وقد عر�ش على الوزارة واأقرته:

»اإن حكومة �صاحب الجاللة تنظر بعين العطف اإلى اإقامة مقام قومى فى فل�صطين لل�صعب 

اليهودى و�صتبذل غاية جهدها لت�صهيل تحقيق هذه الغاية، على اأن يفهم جليا اإنه لن يوؤتى 

غير  الطوائف  بها  تتمتع  التى  والدينية  المدنية  الحقوق  من  ينتق�ش  اأن  �صاأنه  من  بعمل 

اليهودية المقيمة فى فل�صطين، ول الحقوق اأو الو�صع ال�صيا�صى الذى يتمتع به اليهود فى 

اأى بلد اآخر«.

و�صاأكون ممتنا اإذا اأحطتم التحاد ال�صهيونى علما بهذا الت�صريح.

المخل�ش.

اآرثر جيم�ش بلفور

1- اقترح عنوانا للر�ضالة. ..................................

2- من اأر�ضل هذه الر�ضالة؟ ..................................

3- ما الهدف من الر�ضالة؟ ..................................

4- �ضف �ضعورك تجاه هذه الر�ضالة. ..................................

الوعود  من  للحد  تتخذها  التى  الإجراءات  ما  الوقت  ذلك  فى  م�ضئول  اأنك كنت  5- هب 

الواردة بالر�ضالة؟ ..................................

رمضانكو للطباعة
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ن�شاط »2« الحظ وا�شتنتج:

حرب  نتائج  ا�ضتخل�ص  ثم  اأمامك  التى  الخريطة  لحظ 

فل�ضطين 1948م

.......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

ن�شاط »3« فكر واأكمل:

1- مجموعة ع�ضكرية دولية و�ضعت على الحدود بين م�ضر 

واإ�ضرائيل منذ عام 1957م.

فى  لليهود  قومى  وطن  باإن�ضاء  تعهد  �ضيا�ضى  اإجراء   -2

فل�ضطين.

�ضنة  ال�ضهيونية  الحركة  اأ�ض�ص   -3

1896م.

4- مدينة عربية تم تق�ضيمها بين العرب 

واإ�ضرائيل عام 1948.

5- اأب�ضع المذابح التى ارتكبتها ع�ضابات 

اليهود فى فل�ضطين.

6- مدينة م�ضرية تحتفل بعيدها ال�ضنوى 

فى 23 دي�ضمبر بمنا�ضبة ان�ضحاب القوات 

الإنجليزية والفرن�ضية منها.

7- كلمة تعنى وقف القتال بين طرفى الحرب لمدة معينة.
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ن�شاط »4« فكر ولخ�س

لخ�ص فى ال�ضكل التالى عدوان اإ�ضرائيل على الدول العربية 1967م.

ثانيا: التدريبات

غير  العبارة  اأمام   )�( وعالمة  ال�شحيحة  العبارة  اأمام   )x( عالمة  �شع   -1

ال�شحيحة مع الت�شويب:

اأ« فى عام 1920 م قررت بريطانيا اأمام ع�ضبة الأمم اإلغاء النتداب على فل�ضطين.       )          (

ب« وافقت ع�ضبة الأمم على قرار تق�ضيم فل�ضطين عام 1947م.        )          (

جـ« اأعلن اليهود قيام دولة اإ�ضرائيل فى 15 مايو 1948م.        )          (

د« بعد ف�ضل العدوان الثالثى ان�ضحبت اإ�ضرائيل من غزة و�ضيناء فى دي�ضمبر 1956م.       )          (

هـ« كانت القوات الم�ضرية فى �ضيناء اأثناء حرب يونية دون غطاء جوي.      )          (

و« طلبت م�ضر من قوات الطوارئ الن�ضحاب عام 1957م.        )          (

ز« ا�ضتولت اإ�ضرائيل على فل�ضطين كلها اإلى جانب �ضيناء والجولن وال�ضفة الغربية.       )          (

ح« احتلت القوات الإنجليزية والفرن�ضية بور�ضعيد فى عام 1967.        )          (

ط« بعد ف�ضل العدوان الثالثى ان�ضحبت اإ�ضرائيل من �ضيناء وغزة اأوائل 1975م.       )          (

ي« اأعلنت م�ضر وقوفها بجانب �ضوريا بعد التهديدات الإ�ضرائيلية عام 1967م.      )          (

ك« قبلت م�ضر قرار مجل�ص الأمن 242 وامتنعت اإ�ضرائيل عن تنفيذه.                   )          (

2- اأكمل العبارات االآتية بما ينا�شبها من كلمات:

اأ« تمتلك المنطقة العربية ثروات هائلة خ�ضو�ضا ..................

رمضانكو للطباعة
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ب« المخطط التو�ضعى لل�ضهيونية تعبر عنه عبارة ..................

جـ« بداأت اإ�ضرائيل فى الإعداد والتخطيط للعدوان بعد ف�ضل ..................

د« كان من نتيجة الهجوم المفاجئ على المطارات الم�ضرية..................

هـ« فل�ضطين دولة عربية لها اأهمية خا�ضة لعدة اأ�ضباب:

................... -3   ................. -2   .................. -1

و« ترجع جذور ن�ضاأة ال�ضهيونية كحركة �ضيا�ضية اإلى ........................

ز« قررت ع�ضبة الأمم و�ضع فل�ضطين تحت........................

ح« بداأت اإ�ضرائيل فى الإعداد والتخطيط لعدوان ........................

3- بم تف�شر....؟

اأ - وقوف م�ضر اإلى جانب �ضوريا.

ب - اإغالق م�ضر لخليج العقبة اأمام المالحة الإ�ضرائيلية.

جـ - هزيمة الدول العربية فى 5 يونية 1967م.

د- تقديم الوليات المتحدة لمبادرة روجرز.

هـ - اأهمية فل�ضطين لبريطانيا بعد احتالل م�ضر 1882م.

4- رتب العبارات االآتية ترتيبا تاريخيا من القديم اإلى الحديث.

( موؤتمر �ضان ريمو باإيطاليا.   (

( �ضدور وعد بلفور.   (

( موافقة هيئة الأمم المتحدة على تق�ضيم فل�ضطين.   (

( اإعالن قيام دولة اإ�ضرائيل.   (

( حرب فل�ضطين »الحرب العربية الإ�ضرائيلية«   (

5- ماذا كان يحدث اإذا لم؟

اأ« تقم بريطانيا باإ�ضدار وعد بلفور.

ب« تتمكن م�ضر من اإعادة بناء قواتها الم�ضلحة بعد هزيمة 5 يونيو 1967م.

6- ما العالقة بين ....؟

»اأ« حركات التحرر الوطنى فى الجزائر والعدوان الثالثى على م�ضر 1956م.

»ب« حرب ال�ضتنزاف ومبادرة روجرز.
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الدر�س الثالث: حرب اأكتوبر 1973م

اأوال: االأن�شطة

ن�شاط »1« اقراأ وترجم

اأمامك ن�ص به اإ�ضارات وعالمات اقراأه ثم اأعد كتابته بدون الإ�ضارات اأو العالمات.

لذلك اأ�ضرت دولتا             و - رف�ضت دولة         كل نداءات  

لذا قامت حرب .........................   على تحقيق   

- نجحت         فى تحطيم خط............ فى                �ضاعات وكانوا يرفعون

على العدو  �ضارة   

- بداأت دولة    الهجوم على العدو           فى نف�ص التوقيت الذى بداأت فيه

فى ال�ضاعة 

- لم ت�ضتطع دولة             ال�ضمود وطلبت الم�ضاعدة من دولة 

ن�شاط »2« اكت�شف و�شجل

اكتب مدلول العبارات الآتية فى المربعات التى اأمامك، ثم اكت�ضف كلمة ال�ضر و�ضجل عنها 

بع�ص المعلومات

البواية  ويعتبر  م�ضر  اأر�ص  من  وعزيز  غال  جزء   -1

ال�ضرقية لها.

2- خط الدفاع الإ�ضرائيلى على ه�ضبة الجولن.

رمضانكو للطباعة
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3- مهدت ال�ضربة الجوية لعبور الدبابات و......................

كلمة ال�ضر هي

192021222324252627

بكر

�ضجل بع�ص المعلومات عنها:

ن�شاط »3« فكر ولخ�س

لخ�ص نتائج حرب اأكتوبر 1973م فى ال�ضكل التالي:

ثانيا: التدريبات

 ájô¶f â¡fCG
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1- اأكمل العبارات االآتية بما ينا�شبها من كلمات:

اأ« حر�ضت م�ضر على ت�ضفية ...................... وتوحيد ......................

ب« اأعطى الرئي�ص ال�ضادات اإ�ضارة بدء الحرب باعتباره ......................

جـ« يعرف خط الدفاع الإ�ضرائيلى فى ه�ضبة الجولن با�ضم خط .......................

د« يعرف خط الدفاع الإ�ضرائيلى فى �ضيناء على طول القناة بخط ......................

2- بم تف�شر..؟

اأ« اإقامة معابر على طول قناة ال�ضوي�ص فى حرب اأكتوبر 1973م.

ب« تجنب الطائرات الإ�ضرائيلية القتراب من قناة ال�ضوي�ص فى حرب 1973م.

جـ« اإحداث ثغرة فى منطقة الدفر�ضوار.

د« انت�ضار العرب فى حرب اأكتوبر 1973م.

غير  العبارة  اأمام   )�( وعالمة  ال�شحيحة  العبارة  اأمام   )x( عالمة  �شع   -3

ال�شحيحة مع الت�شويب:

)           ( اأ« اإ�ضدار الد�ضتور الدائم عام 1971 م كان اإجراء لتهيئة الجبهة الداخلية. 

)           ( ب« اأعطى الرئي�ص ال�ضادات اإ�ضارة بدء حرب 1973م.    

)           ( جـ« يعتبر الفريق عبدالمنعم ريا�ص من �ضهداء حرب ال�ضتنزاف.  

)           ( د« �ضاهمت م�ضاركات الدول العربية فى حرب اأكتوبر فى تحقيق الن�ضر. 

4- تخير االإجابة ال�شحيحة من بين االإجابات التالية لكل عبارة:

اأ« اأ�شدر قرار مجل�س االأمن 338 بوقف العمليات الحربية فى:

- نوفمبر 1973م( - اأبريل 1973م.  - مار�ص 1973م  )اأكتوبر 1973م. 

ب« اتخذت الدول النفطية قرار حظر النفط عن الواليات المتحدة بعد:

- تقديمها م�ضاعدات لإ�ضرائيل فى حرب يونية 1967م.

- اإقامة ج�ضر جوى يحمل الم�ضاعدات اأثناء حرب 1973م.

- مطالبة الدول الأوربية لها بال�ضغط على اإ�ضرائيل.

- تقديم الرئي�ص الأمريكى م�ضاعدات مالية بلغت 2.2 بليون دولر.

رمضانكو للطباعة
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جـ« يرجع عجز الطائرات االإ�شرائيلية عن تدمير الكبارى على القناة اإلي:

- الخوف من مواجهة الطائرات الم�ضرية.

- فقد الإ�ضرائيليين الثقة فى قدراتهم.

- �ضرعة ك�ضف الرادارات لها ومطاردتها بالدفاعات الأر�ضية.

- كفاءة وقوة �ضبكة الدفاع الجوى وفاعلية حائط ال�ضواريخ.

5- ماذا يحدث اإذا..؟

اأ« ا�ضتجابت اإ�ضرائيل لقرار مجل�ص الأمن رقم 242.

ب« لم ت�ضتخدم الدول العربية البترول ك�ضالح فى حرب اأكتوبر 1973م.

جـ« اعتمدت م�ضر على �ضالح الطيران فقط فى حرب اأكتوبر 1973م.

6- اأثبت باالأدلة التاريخية �شحة ما يلي:

اأ« اأنهت حرب اأكتوبر 1973م نظرية الأمن الإ�ضرائيلية.

ب« نجاح �ضبكة ال�ضواريخ الم�ضرية المنت�ضرة غرب قناة ال�ضوي�ص.
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الدر�س الرابع: م�صر وال�صراع العربى االإ�صرائيلى

اأوال: االأن�شطة

ن�شاط »1« فكر واأجب.

على �ضوء درا�ضتك لمعاهدة ال�ضالم بين م�ضر واإ�ضرائيل عام 1979م اأجب عما يلي:

اأ - ما راأيك فى بنود المعاهدة؟ دلل على راأيك.

ب- هب اأنك اأحد المحللين ال�شيا�شيين.. ما البنود التى تقترح اإ�شافتها للمعاهدة 

من اأجل تحقيق ال�شالم العادل وال�شامل فى المنطقة العربية؟

ن�شاط »2« فكر وا�شتنتج:

حدد اأوجه ال�ضبه والختالف بين قرار مجل�ص الأمن 242، ومعاهدة ال�ضالم عام 1979م، 

فى الجدول التالي:

 

ن�شاط »3« فكر واأكمل اكتب مدلول العبارات الآتية ثم اأكمل الكلمات المتقاطعة:

ن�ص  واإ�ضرائيل  م�ضر  بين  اتفاق   -1

من  الكامل  اإ�ضرائيل  ان�ضحاب  على 

�ضيناء.

2- جائزة ح�ضل عليها الرئي�ص الراحل 

ال�ضادات لجهوده فى تحقيق ال�ضالم فى 

منطقة ال�ضرق الأو�ضط »معكو�ضة«.

لأول  دعا  الذى  الأمريكى  الرئي�ص   -3

اجتماع بين م�ضر واإ�ضرائيل.

معاهدة ال�شالم 1979م قرار جمل�س االأمن 242  وجه املقارنة

اأوجه ال�شبه

اأوجه االختالف

4238 6

1

7

5

رمضانكو للطباعة
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4- اأول رئي�ص عربى يزور اإ�ضرائيل ليدعو اإلى تحقيق ال�ضالم.

5- جزء غال من اأر�ص م�ضر من اأجله تم التفاو�ص بين م�ضر واإ�ضرائيل.

6- المدينة الأمريكية التى عقد فيها اأول اجتماع بين م�ضر واإ�ضرائيل 1978م.

7- المدينة الم�ضرية التى عادت لح�ضن الوطن الحبيب �ضنة 1989م.

8- المدينة الإ�ضبانية التى عقد فيها موؤتمر يوؤكد على مبداأ الأر�ص مقابل ال�ضالم.

ثانيا: التدريبات

1- اأكمل العبارات االآتية بما ينا�شبها من كلمات:

اأ« اأعلن الرئي�ص محمد اأنور ال�ضادات عن مبادرة لل�ضالم عام ..................

ب« دعا الرئي�ص الأمريكى كارتر فى �ضبتمبر 1978 م اإلى اجتماعات فى .................

جـ« كانت معاهدة ال�ضالم بين م�ضر واإ�ضرائيل بم�ضاركة ورعاية..................

د« الأر�ص مقابل ال�ضالم مبداأ دعا اإليه موؤتمر..................

2- بم تف�شر....؟

اأ« زيارة الرئي�ص ال�ضادات للقد�ص.

ب« اأهمية توقيع اتفاقية اأو�ضلو 1993م.

جـ« عقد موؤتمر لل�ضالم فى مدريد باإ�ضبانيا عام 1991م.

د« مزايا ال�ضالم لم�ضر والوطن العربي.

هـ« اإن�ضاء قوة �ضرطة فل�ضطينية. 

غير  العبارة  اأمام   )�( وعالمة  ال�شحيحة  العبارة  اأمام   )x( عالمة  �شع   -3

ال�شحيحة مع الت�شويب.

)  ( اأ« تحقق الن�ضحاب الإ�ضرائيلى الكامل من �ضيناء فى 25 اأبريل 1982م. 

)  ( ب« كان موؤتمر كامب ديفيد فى �ضبتمبر 1978 م بدعوة من الرئي�ص الأمريكى كلينتون. 

)  ( جـ« فى مار�ص 1989م ان�ضحبت اإ�ضرائيل من �ضيناء بالكامل.   

)  ( د« مبادرة ال�ضادات 1977م دعت اإلى العتراف بحقوق ال�ضعب الفل�ضطيني. 

)  ( هـ« عار�ضت م�ضر اتفاق اأو�ضلو 1993م.      
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)  ( و« ان�ضحبت اإ�ضرائيل نهائيا من �ضيناء فى 25 اأبريل 1982م.   

4- ما النتائج التى ترتبت علي..؟

اأ( توقيع معاهدة ال�ضالم مار�ص 1979م.

ب( قرار التحكيم فى �ضبتمبر 1988م.

جـ( عقد موؤتمر مدريد

د( اتفاقية اأو�ضلو 1993م.

5- اإلى من تن�شب االأعمال االآتية ..؟

اأ( عقد معاهدة ال�ضالم مع اإ�ضرائيل عام 1979م ).....................................(

ب( الرئي�ص الأمريكى الذى دعا م�ضر واإ�ضرائيل لعقد موؤتمر كامب ديفيد لل�ضالم )......................(

6- قارن بين:

اأ( قرار مجل�ص الأمن 242 - معاهدة ال�ضالم لعام 1979م.

ب( موؤتمر مدريد لل�ضالم - اتفاقية اأو�ضلو.

من حيث »ال�ضنة - الهدف - النتائج«.

رمضانكو للطباعة
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الدر�س الخام�س: ثورة 25 يناير 2011م.

اأوال : االأن�شطة 

ن�شاط »1« فكر و�شنف:

اأ - لخ�ص الأ�ضباب الخارجية التى اأدت اإلى ثورة 25 يناير 2011م، فى �ضكل تخطيطي.

ب- �ضنف الأ�ضباب الداخلية لقيام ثورة 25 يناير 2011م فى جدول.

ن�شاط »2« فكر وا�شتنتج

كانت ثورة 25 يناير 2011م ثورة بي�ضاء، تتجلى فيها مظاهر الوحدة الوطنية.

على �ضوء العبارة ال�ضابقة و�ضح ما يلي:

1- المق�ضود بالثورة البي�ضاء. 

2 - اأوجه ال�ضبه والإختالف بين ثورة يناير 2011م، وثورة يوليو 1952م

ثانيا: التدريبات

ال�شوؤال االأول:

»تجمعت العديد من االأ�شباب �شواء الداخلية اأو الخارجية لتمهد الندالع ثورة 

25 يناير«. على �شوء العبارة ال�شابقة و�شح:

1- العوامل الخارجية لقيام ثورة 25 يناير 2011م.

2- يعد الجي�ص الم�ضرى هو ال�ضامن لثورة 25 يناير 2011م.

3- اأهمية الحركات الحتجاجية التى �ضبقت ثورة 25 يناير 2011م.

4- دور النتخابات البرلمانية عام 2010م فى قيام الثورة.

ال�شوؤال الثاني:

�شع عالمة )x( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة )�( اأمام العبارة غير ال�شحيحة 

مع الت�ضويب.

)  ( 1- من الأ�ضباب القت�ضادية لقيام الثورة ا�ضتمرار العمل بقانون الطوارئ. 

)  ( 2- ا�ضتمرت ثورة 25 يناير مدة �ضهرين حتى اأ�ضقطت النظام الحاكم. 

)  ( 3- تم ال�ضتفتاء على التعديالت الد�ضتورية فى 19 اأبريل 2011م.  
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ال�شوؤال الثالث:

بم تف�شر..؟

1- ت�ضكيل ال�ضعب الم�ضرى لما عرف باللجان ال�ضعبية اأثناء ثورة 25 يناير.

2- اعتبار النتخابات البرلمانية عام 2010م مخالفة لإرادة ال�ضعب الم�ضري.

3- يعد الجي�ص الم�ضرى هو ال�ضامن لثورة 25 يناير 2011م.

ال�شوؤال الرابع:

اأكمل العبارات االآتية بما ينا�شبها من كلمات:

................ من مقاعد  1- ح�ضل الحزب الوطنى الحاكم فى النظام ال�ضابق على ن�ضبة 

البرلمان عام 2010م.

2- اختار �ضباب الثورة يوم 25 يناير 2011م الموافق لعيد ................... للتعبير عن 

�ضخطهم �ضد النظام.

3- اأكدت الأحداث المتتالية بعد الثورة اأن ..................... هو ال�ضامن الأقوى للثورة.

4- �ضكل المجتمع الم�ضرى بكل فئاته ما عرف بـ ..................... لمواجهة اأعمال ال�ضرقة 

والنهب اأثناء عملية النفالت الأمني.

ال�شوؤال الخام�س:

ما النتائج المترتبة علي..؟ 

1- تطبيق �ضيا�ضة النفتاح القت�ضادى بم�ضر.

2- فقدان العدالة الجتماعية خالل المرحلة ال�ضابقة للثورة.

3- اإهمال الأحوال ال�ضحية اأثناء النظام ال�ضابق.

رمضانكو للطباعة
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تدريبات عامة على الوحدة الثالثة

1- اأكمل العبارات االآتية بما ينا�شبها من كلمات:

)اأ( تمثل ف�ضاد النظام الملكى فى .................، ...................، .................

)ب( كانت هزيمة الجي�ص الم�ضرى فى حرب فل�ضطين 1948 م نتيجة ..........، ..........

)جـ( األقى بيان ثورة 23 يولية 1952م ....................

)د( اأعلن الرئي�ص ال�ضادات عن مبادرة لل�ضالم عام ..........

)هـ( دعا الرئي�ص الأمريكى كارتر فى �ضبتمبر 1978 اإلى اجتماعات فى ................

)و( حدثت الوحدة بين م�ضر و.......... عام 1958م.

)ل( ارتكب اليهود فى فل�ضطين مذابح ب�ضعة مثل .......................

2- اختر االإجابة ال�شحيحة مما بين االأقوا�س واأكمل بها العبارات االآتية:

)اأ( كانت حرب فل�ضطين 1948م نقطة تحول فى فكر .....................

)ال�ضادات - جمال عبدالنا�ضر - م�ضطفى النحا�ص - محمد نجيب(.

)ب( اأجريت مفاو�ضات �ضالم بين الفل�ضطينيين والإ�ضرائيليين فى .......................

)كامب ديفيد - اأو�ضلو - مدريد - باندونج(.

)جـ( كانت معاهدة ال�ضالم بين م�ضر واإ�ضرائيل فى 1979م برعاية ....................

)اأوروبية - اأمريكية - رو�ضية - عربية(.

)د( وافقت هيئة الأمم المتحدة فى عام 1947 م على .........................

)تق�ضيم فل�ضطين - النتداب البريطانى على م�ضر - النتداب البريطانى على فل�ضطين - 

ان�ضحاب اليهود من فل�ضطين(.

3- رتب االأحداث وفق حدوثها تاريخيا من القديم اإلى الحديث:

( العدوان الثالثى على م�ضر  (

( توقيع معاهدة ال�ضالم الم�ضرية الإ�ضرائيلية  (

( موؤتمر �ضان ريمو باإيطاليا   (

( توقيع اتفاقية اأو�ضلو   (

( موؤتمر باندونج باإندوني�ضيا   (
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4- بم تف�شر..؟

)اأ( النتداب البريطانى على فل�ضطين.

)ب( هزيمة الجي�ص الم�ضرى فى حرب فل�ضطين 1948م.

)جـ( موافقة الملك فاروق على مطالب قادة ثورة 23 يوليو 1952 م.

)د( �ضدور قانون الإ�ضالح الزراعى الأول فى �ضبتمبر 1952م.

)هـ( هزيمة 5 يونية 1967م.

)و( زيارة الرئي�ص ال�ضادات للقد�ص.

)ل( عودة طابا لل�ضيادة الم�ضرية.

غير  العبارة  اأمام   )�( وعالمة  ال�شحيحة  العبارة  اأمام   )x( عالمة  �شع   -5

ال�شحيحة مع الت�شويب:

)         ( )اأ( اأ�ضدر الرئي�ص محمد اأنور ال�ضادات بيان مار�ص 1968م.   

)         ( )ب( وقعت اتفاقية جالء القوات البريطانية عن م�ضر فى يولية 1956م 

)         ( )جـ( اأ�ضدر الرئي�ص جمال عبدالنا�ضر د�ضتور م�ضر الدائم عام 1971م 

)         ( )د( قبلت م�ضر قرار مجل�ص الأمن رقم »242« وامتنعت اإ�ضرائيل عن تنفيذه. 

1973م حظر ت�ضدير  اأكتوبر  اأثناء حرب  )هـ( قررت المملكة العربية ال�ضعودية وليبيا 

)         ( النفط عن الدول التى تقدم م�ضاعدات لإ�ضرائيل.     

6- ما النتائج التى ترتبت علي.. ؟

)اأ( ن�ضاأة ال�ضهيونية كحركة �ضيا�ضية )1860 - 1904م(.

)ب( توقيع معاهدة 1936م.

)جـ( تق�ضيم فل�ضطين عام 1947م.

)د( توقيع معاهدة ال�ضالم بين م�ضر واإ�ضرائيل فى مار�ص 1979م.

)هـ( توقيع اتفاقية اأو�ضلو 1993م.

)و( تطبيق الهدنة فى حرب فل�ضطين عام 1948م.

)ل( اهتمام ثورة 23 يوليو 1952 بالمراأة.

)ز( اإغالق م�ضر خليج العقبة عام 1967م.

)ع( حرب ال�ضتنزاف.

رمضانكو للطباعة
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7- اذكر ثالثة اأ�شباب لكل مما ياأتي:

)اأ( ثورة يولية 1952م.

)ب( العدوان الثالثى على م�ضر 1956م.

)جـ( هزيمة 5 يونية 1967م.

)د( ال�ضعى لحل النزاع العربى الإ�ضرائيلي.

8- اإلى من تن�شب االأعمال االآتية..؟

)...................................( )اأ( اأذاع اأول بيان لثورة 23 يوليو 1952م.   

)...................................( )ب( اأول رئي�ص لجمهورية م�ضر العربية.    

)...................................( )جـ( مفتى القد�ص وقائد اللجنة العربية.    

)...................................( )د( موؤ�ض�ص الحركة ال�ضهيونية.     

)...................................( )هـ( تنازل له والده عن عر�ص م�ضر عام 1952م.  

)...................................( )و( وقع اتفاقية ال�ضالم مع اإ�ضرائيل عام  1979م.  

9- برهن باالأدلة التاريخية على �شحة العبارات االآتية:

)اأ( حققت ثورة يوليو 1952م اإنجازات عديدة فى المجال الدولي.

الحقيقى لم�ضر، بل حملت م�ضر كثيرا من  ال�ضتقالل  1936م  لم تحقق معاهدة  )ب( 

الأعباء.

)جـ( حققت ثورة يوليو 1952م هدفها فى الق�ضاء على الإقطاع.

)د( لعب �ضالح البترول دورا مهما اأثناء حرب اأكتوبر 1973م.

)هـ( التقت اأهداف ال�ضهيونية مع اأهداف ال�ضتعمار فى حرب يونيو 1967م.

)و( لل�ضالم مزايا عديدة لم�ضر ولوطننا العربي.

)ل( اأنهت حرب اأكتوبر نظرية الأمن الإ�ضرائيلي.
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الوحدة الرابعة

الحياة ال�صيا�صية وعالقات م�صر الدولية

الدر�س االأول: ن�صاأة الحياة النيابية فى تاريخ م�صر الحديثة والمعا�صرة

اأوال: االأن�شطة

ن�شاط »1« فكر واأكمل:

ال�ضكل  اأكمل  والمعا�ضرة  الحديثة  م�ضر  فى  النيابية  الحياة  لتطور  درا�ضتك  �ضوء  على 

التالي:

ن�شاط »2« فكر واكتب

النيابية فى م�ضر قبل وبعد  الحياة  والختالف بين  ال�ضبه  اأوجه  اأ�ضطر عن  اكتب ثالثة 

الحتالل البريطانى.

ن�شاط »3« العب وتعلم:

ن�ضاط الكلمات المتقاطعة:

1- مجل�ص اأن�ضاأه )محمد على( وكان يختار اأع�ضاءه للنظر فى الم�ضائل الإدارية.

رمضانكو للطباعة
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2- مجل�ص اأن�ضاأه اإ�ضماعيل ويتكون من 

75 ع�ضوا ينتخبون لمدة ثالث �ضنوات.

3- وثيقة تحدد نظام الحكم فى الدولة 

الموؤ�ض�ضات  واخت�ضا�ضات  �ضكل  وتحدد 

المختلفة.

4- انتخاب ممثلين لل�ضعب لإدارة �ضئون 

ومراقبة  القوانين  �ضن  البالد  فى  الحكم 

اأعمال الحكومة.

تتولى  التى  النيابية  المجال�ص   -5

ال�ضلطة الت�ضريعية فى الدولة وتكون فى 

م�ضر من مجل�ضين: النواب وال�ضوري.

ن�شاط »4« ابحث وتعلم

لقد حدد الد�ضتور الم�ضرى �ضلطات الحكم فى الدولة اطلع عليها ثم امالأ الجدول التالي:

ثانيا: التدريبات

1- اأكمل العبارات التالية بكلمات منا�شبة:

)اأ( اأن�ضاأ )محمد على( مجل�ص ............... عام 1829م

)ب( اأن�ضاأ ............... مجل�ص �ضورى النواب عام 1866م
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)جـ( بموجب د�ضتور 1956 م تم ت�ضكيل مجل�ص .............. عام 1957م

)د( �ضدر الد�ضتور الدائم لم�ضر فى �ضبتمبر عام ..............م

غير  العبارة  اأمام   )�( وعالمة  ال�شحيحة  العبارة  اأمام   )x( عالمة  �شع   -2

ال�شحيحة مع الت�شويب.

)           ( )اأ( حلت حكومة ثورة 23 يوليو الأحزاب ال�ضيا�ضية القائمة.   

)           ( )ب( �ضكل مجل�ص الأمة من 350 ع�ضوا بناء على الد�ضتور الموؤقت عام 1958م.  

)           ( )جـ( األغت ثورة يوليو 1952 د�ضتور 1923م.     

)           ( )د( �ضدر عام 1954م اأول د�ضتور بعد ثورة يوليو 1952م.    

)           ( )هـ( تم اإن�ضاء مجل�ص ال�ضورى الحالى لتو�ضيع الم�ضاركة ال�ضيا�ضية والديمقراطية.  

3- بم تف�شر..؟

)اأ( يعد مجل�ص �ضورى النواب خطوة مهمة فى تطور الحياة النيابية الم�ضرية.

)ب( �ضدور الد�ضتور الدائم لجمهورية م�ضر العربية عام 1971م.

4- رتب العبارات االآتية من القديم اإلى الحديث.

( حدد الد�ضتور الدائم دور كل �ضلطة من ال�ضلطات الأربع.   (

( تكوين البرلمان الم�ضرى من مجل�ص النواب ومجل�ص ال�ضيوخ.   (

( اأن�ضاأت �ضلطات الحتالل مجل�ص �ضورى القوانين والجمعية العمومية.   (

( األغت الثورة الأحزاب ال�ضيا�ضية القائمة.   (

( اإن�ضاء مجل�ص ال�ضوري.   (

( اأن�ضاأ )محمد على( مجل�ص ال�ضوري.   (

رمضانكو للطباعة
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الدر�س الثاني: تطور الحياة الحزبية ودور المراأة ومنظمات المجتمع المدني

ن�شاط »1«- فكر وقارن:

ال�ضيا�ضية فى م�ضر قبل ثورة  الأحزاب  »تعددت 

1919م«.

على �ضوء العبارة اأكمل ال�ضكل الذى اأمامك.

ن�شاط »2« ار�شم ثم لخ�س:

ار�ضم خطا زمنيا يو�ضح مراحل الحياة الحزبية 

فى م�ضر بعد ثورة 23 يوليو 1952م ثم لخ�ص 

كل مرحلة فى �ضطرين.

ن�شاط »3« فكر و�شنف

�ضنف دور المراأة الم�ضرية فى العمل الوطنى بالجدول التالي:

فته
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ه
فت
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�ش

ه
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ب
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بعد ثورة 1919م اأثناء ثورة 1919م قبل ثورة 1919م
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ن�شاط »4« بطاقة تعارف

اأمامك مجموعة من ال�ضخ�ضيات الن�ضائية البارزة فى المجتمع الم�ضري.

تعرف عليها، ثم اكتب ر�ضالة لهن تو�ضح فيها اأهمية اأعمالهن.

ثانيا: التدريبات

1- اأكمل العبارات التالية بما ينا�شبها من كلمات:

)اأ( تزعم م�ضطفى كامل ومحمد فريد... 

)ب( عبرت �ضحيفة ................ عن توجهات حزب الإ�ضالح على المبادئ الد�ضتورية.

)جـ( �ضحيفة اللواء كانت تعبر عن اأفكار ................ الد�ضتورية.

)د( فيل�ضوف حزب الأمة فى عام 1907م كان ................

غير  العبارة  اأمام   )�( وعالمة  ال�شحيحة  العبارة  اأمام   x عالمة  �شع   -2

ال�شحيحة مع الت�ضويب.

)         ( )اأ( يعد حزب الوفد من اأقوى اأحزاب مرحلة ما بعد ثورة 23 يوليو 1952م.   

)         ( )ب( الحزب الوطنى بزعامة م�ضطفى كامل من اأحزاب مرحلة ما بعد ثورة 1919م. 

)         ( )جـ( حزب الأمة عام 1907 تزعمه ال�ضيخ على يو�ضف.    

)         ( )د( مرحلة التنظيم ال�ضيا�ضى الواحد كانت فى الفترة من 1953- 1976م. 

رمضانكو للطباعة
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3- بم تف�شر..؟

ب- �ضرورة تعليم المراأة. اأ - اعتبار عام 1907م عام الأحزاب.  

د- �ضدور الد�ضتور الدائم لم�ضر عام 1971م. جـ - الوحدة الوطنية بين عن�ضرى الأمة.   

4- اإلى من تن�شب االأعمال االآتية..؟

)........................( )اأ( ورقة تطوير التحاد ال�ضتراكى عام 1974م.   

)........................( )ب( اإ�ضدار قانون الأحزاب ال�ضيا�ضية فى يونية 1977م. 

)........................( )ج( اإلغاء الأحزاب ال�ضيا�ضية عام 1952م.   

)........................( )د( اإ�ضدار اأول مجلة ن�ضائية م�ضرية هى »الريحانة« 1907م. 

)........................( )هـ( تعيين عائ�ضة راتب وزيرة لل�ضئون الجتماعية 1971م. 

5- رتب العبارات االآتية طبقا الأولوية حدوثها تاريخيا.

( مرحلة التنظيم ال�ضيا�ضى الواحد.   (

( اإن�ضاء مجل�ص الأمة.   (

( التحاق المراأة بالجامعة الم�ضرية.   (

( ت�ضكيل لجنة الوفد المركزية لل�ضيدات.   (

( تعيين اأول قا�ضية م�ضرية بالمحكمة الد�ضتورية العليا.   (

( �ضدور قانون منظمات المجتمع المدني.   (
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الدر�س الثالث: م�صر والمنظمات االإقليمية والدولية

اأوال: االأن�شطة

ن�شاط »1« فكر وقارن:

رمضانكو للطباعة
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ن�شاط 2( الحظ ودون

اأمامك مجموعة ل�ضعارات بع�ص المنظمات تعرف عليها واأكمل الجدول التالي:

ثانيا: التدريبات

1- اأكمل العبارات االآتية بما ينا�شبها من كلمات:

)اأ( جامعة الدول العربية منظمة ............. اأن�ضئت عام 1945م

)ب( وقع ميثاق جامعة الدول العربية عدد ).............( دول وعددها حاليا .............

)جـ( الهيكل التنظيمى لجامعة الدول العربية يتكون من .............، .............، .............

)د( يعين الأمين العام للجامعة العربية باأغلبية الثلثين لمدة .............

غير  العبارة  اأمام   )�( وعالمة  ال�شحيحة  العبارة  اأمام   )x( عالمة  �شع   -2

ال�شحيحة مع الت�ضويب:

)          ( )اأ( عدد الأع�ضاء غير الدائمين فى مجل�ص الأمن خم�ضة اأع�ضاء.   
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)          ( )ب( مجل�ص الأمن هو الم�ضئول عن الن�ضاط القت�ضادى والجتماعى لالأمم المتحدة. 

)          ( )جـ( �ضاهمت اليون�ضكو فى اإنقاد اآثار النوبة فى عام 1964م.   

)          ( )د( اأن�ضئت منظمة ال�ضحة العالمية فى اأبريل 1948م ومقرها روما باإيطاليا. 

3- بم تف�شر..؟

اأ - تعد منظمة حركة عدم النحياز منظمة اإقليمية 

ب- مجل�ص الأمن هو اأهم اأجهزة الأمم المتحدة 

جـ - الأمم المتحدة منظمة دولية 

د- اإن�ضاء مجل�ص الو�ضاية 

4- تخير من القائمة »ب« ما ينا�شبها من القائمة »اأ«

)اأ(

)    ( تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية فى ..........

)    ( تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة فى .........

)    ( �ضاهمت اليون�ضكو فى م�ضروع اإحياء مكتبة الإ�ضكندرية فى .........

)    ( اأن�ضئت منظمة ال�ضحة العالمية التابعة لالأمم المتحدة فى ........

)    ( تاأ�ض�ضت حركة عدم النحياز من الدول الم�ضاركة فى موؤتمر باندونج فى .......

)    (  �ضاركت م�ضر فى الموؤتمر الإ�ضالمى بالرباط فى .........

)ب(

)1( اأبريل 1948

)2( 1955م

)3( �ضبتمبر 1969م

)4( يونيو 1954م

)5( 2002م

)6( يوليو 2008م

)7( مار�ص 1945م

رمضانكو للطباعة
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تدريبات عامة على الوحدة الرابعة

1- اأكمل العبارات التالية بما ينا�شبها من كلمات:

)اأ( تكون مجل�ص �ضورى النواب فى ع�ضر اإ�ضماعيل من................ و ................و ................

)ب( من مهام مجل�ص ال�ضعب

...............-1

............... -2

)ج( اأول وزيرة لل�ضئون الجتماعية عام 1962م هى ...............

)د( اأول ماأذونة �ضرعية فى م�ضر عام 2008م هى ...............

2- بم تف�شر..؟

اأ - اإن�ضاء مجل�ص ال�ضورى فى عام 1980م.

ب- �ضدور د�ضتور م�ضر الدائم عام 1971م.

جـ - ارتباط دور المراأة فى العمل الوطنى بق�ضايا اجتماعية.

غير  العبارة  اأمام   )�( وعالمة  ال�شحيحة  العبارة  اأمام   )x( عالمة  �شع   -3

ال�شحيحة مع الت�شويب.

)         ( )اأ( تم ت�ضكيل مجل�ص الأمة فى عهد الثورة فى 23 يوليو 1971م.  

)         ( )ب( من مهام رئي�ص الجمهورية حماية الوحدة الوطنية وال�ضالم الجتماعي. 

)         ( )جـ( اأ�ضدر الرئي�ص جمال عبدالنا�ضر ورقة تطوير التحاد ال�ضتراكى فى عام  1974م. 

)         ( )د( اأن�ضئت جامعة الدول العربية فى مار�ص 1945م.    

)         ( )هـ( يعين الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأغلبية المطلقة لمدة 5 �ضنوات. 

4- رتب المجال�س والمنظمات التالية ترتيبا تنازليا طبقا لتاريخ اإن�شائها.

)          (  جامعة الدول العربية. )          ( منظمة الموؤتمر الإ�ضالمي.  

)          (  منظمة ال�ضحة العالمية. )          ( مجل�ص �ضورى النواب  

)          ( اليون�ضكو. )          (  حركة عدم النحياز.  
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5- تخير من القائمة »ب« ما ينا�شبها من القائمة »اأ«

5- اإلى من تن�شب االأعمال التالية ؟

)......................( )اأ( تعديل المادة »76« من د�ضتور 1971م.    

)......................( )ب( اإن�ضاء اأول مدر�ضة لتعليم البنات عام 1873م.   

)......................( )جـ( الم�ضاهمة فى اإنقاذ معبد »اأبو�ضمبل« فى عام 1964م.  

القائمة )اأ(

الم�ضاركة  تو�ضيع  بهدف  ال�ضورى  مجل�ص  اأن�ضئ  )اأ( 

ال�ضيا�ضية والديمقراطية عام ............

)ب( �ضدر الد�ضتور الدائم لجمهورية م�ضر العربية عام 

.........

)جـ( اأعلن الرئي�ص ال�ضادات تحويل التنظيمات ال�ضيا�ضية 

الثالثة اإلى اأحزاب عام .............

)د( كان تعيين اأول قا�ضية م�ضرية بالمحكمة الد�ضتورية 

فى عام ...........

)هـ( ح�ضلت المراأة الم�ضرية على حق النتخاب والتر�ضيح 

فى د�ضتور عام ........

)ب(

)1( 1956م

)2( 22 فبراير 1904م

)3( 23 دي�ضمبر 1956

)4( 2005م

)5( 2003م

)6( 1980م

)7( 22 نوفمبر 1976م

)8( 1971م

)9( 1981م

رمضانكو للطباعة
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تدريبات عامة على الف�صل الدرا�صى الثاني

اأجب عن االأ�شئلة االآتية:

اأوال: الجغرافيا:

ال�شوؤال االأول:

اأكمل العبارات التالية بما ينا�شبها من كلمات:

)1( تنت�ضر الزراعة البدائية فى المناطق الحارة فى كل من ...... و......

)2( يعد الأرز مح�ضول غذائيا رئي�ضيا فى ...... و..... واآ�ضيا.

)3( اأكبر دول العالم اإنتاجا لالأرز خارج اآ�ضيا دولة ........

)4( ي�ضتخدم معظم اإنتاج الذرة كعلف للما�ضية فى دولة ........

)5( تتركز زراعة البنجر فى دولتى ........ و........ بالقارة الأوروبية.

الإنتاج  من   %  ........ منه  وتنتج  للقطن  اإنتاجا  العالم  قارات  اأكبر  اآ�ضيا  قارة  تعد   )6(

العالمي.

)7( اأكبر قارات العالم فى اإنتاج البوك�ضيت قارة ........

)8( تعد قارتا ........ و........ اأكبر قارات العالم اإنتاجا للفحم.

)9( ي�ضكل البترول والغاز الطبيعى نحو ........ % من الطاقة الم�ضتخدمة فى العالم.

)10( ت�ضهم دول ........ بنحو 47% مما يدخل فى التجارة الدولية للبترول.

)11( اأولى قارات العالم اإنتاجا للكهرباء قارة ........

)12( تعد اأوروبا اأكثر قارات العالم اإنتاجا للطاقة ........ تليها اأمريكا ال�ضمالية.

)13(  اأكبر الأقاليم ال�ضناعية فى العالم الجديد اإقليم �ضرق ........ ال�ضناعي.

)14( من اأهم دول اإقليم �ضرق اآ�ضيا ال�ضناعى ........ و........

)15( تعد دولة ........ اأولى الدول العربية المولدة للطاقة الكهربائية.

)16( تتميز الهند بمناخ ........

)17( يعي�ص بالهند ما يزيد على ........ % من �ضكان العالم.

)18( تعد ........ اأكبر دول العالم اإنتاجا لل�ضاي.
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)19( تعد مدينة ........ العا�ضمة ال�ضيا�ضية للهند.

)20( ي�ضود المظهر ........ الأرا�ضى البرازيلية.

)21( تمتد البرازيل فى نحو ........ خط طول.

)22( من المناطق �ضبه الخالية من ال�ضكان فى البرازيل �ضهول ........

)23( يعمل بالزراعة فى البرازيل اأكثر من ........ % من القوى العاملة فى البالد.

)24( تمتد نيجيريا بين دائرتى عر�ص ........ و........ درجة �ضمال.

)25( تقل الأمطار فى نيجيريا كلما اتجهنا نحو ........

)26( تقع دولة األمانيا فى ........ القارة الأوروبية.

)27( يجرى نهر الم�ضي�ضبى فى ال�ضهول ........ بالوليات المتحدة الأمريكية.

ال�شوؤال الثاني:

اختر االإجابة ال�شحيحة مما بين القو�شين واأكمل العبارات التالية:

)1( من اأقدم المناطق التى ظهرت فيها الزراعة �ضهول ........

»الم�ضي�ضبى - الأمازون - الرافدين - الراين«

)2( تتميز الزراعة ........ ب�ضيق الم�ضاحة المزروعة.

»الب�ضيطة - الكثيفة - التجارية - المختلطة«

)3( تعد قارة اآ�ضيا اأولى قارات العالم فى اإنتاج ........

»القمح - الأرز - القطن - كل ما �ضبق«.

)4( تعتبر دولة ........ هى اأولى دول العالم فى اإنتاج كل من القمح والأرز.

»الهند - البرازيل - ال�ضين - م�ضر«

)5( تحتل دولة البرازيل المركز ........ فى اإنتاج الأرز خارج اآ�ضيا.

»الأول - الثانى - الثالث - الرابع«

)6( من اأهم دول اإفريقيا فى اإنتاج القطن.

»المغرب - ليبيا - تون�ص - م�ضر«

)7( تنتج الهند نحو 50% من الإنتاج العالمى لمح�ضول ........

رمضانكو للطباعة
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»الكتان - القطن - الجوت - المطاط«

)8( من اأهم دول قارة اإفريقيا فى تربية الأبقار دولة ........

»م�ضر - ال�ضومال - ال�ضودان - اإثيوبيا«

)9( من دول اأوروبا المربية لالأغنام ........

»األمانيا - المملكة المتحدة - النرويج - الدنمارك«

)10( تحتل دولة ........ المركز الأول عالميا فى اإنتاج لحوم الدواجن

»الوليات المتحدة الأمريكية - المملكة المتحدة - الهند - ال�ضين«

)11( اأكبر الدول المنتجة لل�ضوف دولة ........

»الوليات المتحدة - الهند - اأ�ضتراليا - ال�ضين«

)12( ي�ضود الرعى التجارى فى دولة  ........ باأمريكا الجنوبية.

»�ضيلى - الأرجنتين - البرازيل - فنزويال«

)13( تعتبر دولة ........ اأولى دول قارة اأمريكا الجنوبية فى اإنتاج الأ�ضماك.

»بيرو - �ضيلى - البرازيل - الأرجنتين«

)14( من العوامل الب�ضرية التى ت�ضاعد على نجاح حرفة ال�ضيد  ........

»�ضحالة مياه ال�ضاحل - التقاء التيارات البحرية - الأر�ضفة القارية - توافر الخبرات الفنية«

)15( اأولى قارات العالم اإنتاجا للحديد قارة ........

»اآ�ضيا - اأوروبا - اأمريكا الجنوبية - اإفريقيا«

)16( ي�ضتخدم البوك�ضيت فى �ضناعة ........

»الأ�ضالك - الأدوات الكهربية - الحديد وال�ضلب - الألومنيوم«

)17( تعتبر دولة ........ هى اأولى دول العالم فى اإنتاج المنجنيز.

»جنوب اإفريقيا - ال�ضين - كندا - اإندوني�ضيا«

)19( من المعادن التى تتميز دولة جنوب اإفريقيا باإنتاجها ........

»المنجنيز - البوك�ضيت - النحا�ص - الحديد«

)20( اأكثر اأنواع الفحم انت�ضارا فى العالم ........



تدريبات عامة

71

»الأنثرا�ضيت - اللجنيت - البيتومينى - الكوك«

)21( ياأتى ن�ضف اإنتاج العالم من الفحم من قارتى ........

»اأوروبا واإفريقيا - اآ�ضيا واأوروبا - اآ�ضيا واأ�ضتراليا - الأمريكتين«

)22( ي�ضكل البترول والغاز الطبيعى نحو ........ % من الطاقة الم�ضتخدمة فى العالم

»88 -77- 66 -55«

)23( اأقدم الأقاليم ال�ضناعية فى العالم اإقليم ........

»غرب وو�ضط اأوروبا - �ضمال �ضرق الوليات المتحدة - رو�ضيا واأوكرانيا - �ضرق اآ�ضيا«

)24( يبدو اإقليم ........ ال�ضناعى فى �ضكل مناطق �ضناعية متباعدة.

»غرب وو�ضط اأوروبا - �ضمال �ضرق الوليات المتحدة - رو�ضيا واأوكرانيا - �ضرق اآ�ضيا«

)25( تقع اأهم المراكز ال�ضناعية الحديثة فى اأمريكا ال�ضمالية بدولة ........

»المك�ضيك - الوليات المتحدة - كوبا - تايالند«

)26( تمتد الهند فى نحو ........ خط طول.

»32 -29 -28 -27«

)27( تقع دولة ميانمار اإلى ........ من الهند.

»الجنوب ال�ضرقى - الجنوب الغربى - ال�ضمال ال�ضرقى - ال�ضمال الغربي«

)28( الدولة التى تقع بالكامل فى حدود الهند ........

»بنجالدي�ص - بوتان - باك�ضتان - نيبال«

)29( ت�ضود الغابات ........ على ال�ضاحل الغربى للهند.

»ال�ضتوائية - المو�ضمية - المعتدلة - الباردة«

)30( تعد ال�ضين ........ دول العالم لإنتاج اللحوم.

»اأولى - ثانى - ثالث - رابع«.

)31( من مدن الهند المزدحمة بال�ضكان مدينة ........ به�ضبة الدكن.

»مدرا�ص - نيودلهى - بومباى - حيدر اآباد«

)32( ت�ضدر م�ضر اإلى الهند القطن وت�ضتورد منها ........

رمضانكو للطباعة
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»الأ�ضمدة الم�ضنعة - الجلود - الفو�ضفات - ال�ضاي«

)33( تبلغ م�ضاحة البرازيل اأكثر من ........ مليون كم 2.

»11.5 -10.5 -9.5 - 8.5

)34( تمر دائرة ال�ضتواء باأطراف البرازيل ........

»ال�ضمالية - الجنوبية - الغربية - ال�ضرقية«

)35( ي�ضود المناخ المعتدل الرطب فى اأق�ضى ........ البرازيل.

»�ضرق - �ضمال - جنوب �ضرق - �ضمال �ضرق«

)36( يمثل �ضكان البرازيل نحو ........ من �ضكان اأمريكا الجنوبية.

»ثلث -ربع - ن�ضف - ثلثي«

)37( اأن�ضئت عدة مدن فى البرازيل لتعمير ه�ضبة .........

»جيانا - البرازيل - بتاجونيا - لبرادور«

)38( البرازيل اأكبر دول العالم اإنتاجا لـ .........

»ق�ضب ال�ضكر - البن - الحديد - كل ما �ضبق«

)39( تعد البرازيل من الدول المنتجة لالأ�ضماك من م�ضايد .........

»المحيط الأطلنطى - البحر الكاريبى - نهر الأمازون - كل ما �ضبق«

)40( تمتد دولة نيجيريا على ......... درجات عر�ضية.

»40 -30 -20 - 10 «

)41( تعد نيجيريا اأكبر دول اإفريقيا .........

»�ضكانا - م�ضاحة - اإنتاجا للبترول - اإنتاجا للقمح«

)42( تحتل نيجيريا المركز الثانى باإفريقيا فى اإنتاج ......... بعد م�ضر.

»الذرة - القطن - المطاط - الأرز«

)43( تعد دولة األمانيا من اأكثر دول العالم .........

»�ضكانا - م�ضاحة - تقدما - تخلفا«

)44( تقع األمانيا فى ......... قارة اأوروبا
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»غرب - �ضمال - جنوب - �ضرق«

)45( تغطى الغابات نحو ......... % من م�ضاحة األمانيا.

»35 - 25 -30 - 20«

)46( تعتبر مدينة ......... عا�ضمة اإقليم بافاريا باألمانيا.

»برلين - ميونيخ - هامبورج - �ضتوتجارت«

)47( تتميز ال�ضهول ......... فى الوليات المتحدة ب�ضيقها.

»الغربية - ال�ضرقية - الجنوبية - ال�ضمالية«

)48( يتركز 50% من �ضكان الوليات المتحدة الأمريكية فى ......... % فقط من الم�ضاحة 

الكلية.

»35 - 25 - 15 - 12«

جملة  من   ......... نحو  الأمريكية  المتحدة  بالوليات  الريفية  المناطق  فى  يعي�ص   )49(

ال�ضكان.

»الثلثين - الربع - الثلث - الن�ضف«.

ال�شوؤال الثالث:

اكتب المفهوم اأو الم�شطلح الذى تعبر عنه العبارات االآتية:

)1( زراعة الأر�ص ب�ضكل مكثف لإ�ضباع حاجة ال�ضكان المحليين من الغذاء.

التكوينات  تحت  انطمرت  ال�ضنين  ماليين  منذ  موجودة  كانت  نباتات  عن  عبارة   )2(

ال�ضخرية ونتيجة للحرارة وال�ضغط تحولت اإلى مادة كربونية �ضوداء.

)3( تحلل كائنات ع�ضوية دقيقة تعي�ص فى البحار تجمعت بكميات كبيرة جدا وغطتها 

روا�ضب الطين والرمال.

الإنتاج  اإلى  الزراعية وتهدف  الآلت  اأحدث  وت�ضتخدم  وا�ضعة  تتم فى مزارع  زراعة   )4(

ال�ضخم.

)5( من اأهم محا�ضيل الألياف وتتركز زراعته فى دول قارة اآ�ضيا.

)6( نوع من اأنواع الرعى تمار�ضه جماعات �ضكانية فى المناطق ال�ضحراوية فى م�ضاحات 

رمضانكو للطباعة
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وا�ضعة فى قارات العالم بالدول النامية.

)7( ا�ضتخراج المعادن وم�ضادر الطاقة الأخرى من فحم وبترول وغاز طبيعى من باطن 

الأر�ص.

)8( نوع من اأنواع الطاقة ل ينتج عنه ملوثات للبيئة »�ضلبة - �ضائلة - غازية«.

ال�شوؤال الرابع:

)اأ( لقد اأدى تباين التربة وتوزيع ال�شكان - اإلى تباين اأ�شاليب الزراعة والمحا�شيل 

من اإقليم الآخر. فى �شوء العبارة و�شح:

1- اأهمية الن�ضاط الزراعى ب�ضفة عامة.

2- اأماكن انت�ضار الزراعة الكثيفة ومميزاتها.

3- اأهم قارات العالم اإنتاجا لالأرز.

)ب( ترعى الما�شية واالأغنام فى مناطق ح�شائ�س ال�شافانا واالإ�شتب�س.

فى �شوء العبارة ال�شابقة و�شح:

1- الأهمية القت�ضادية لإقليمى ال�ضافانا والإ�ضتب�ص.

2- قارن بين اإنتاج الأغنام والخنازير فى كل من ال�ضين - الهند.

3- اأهمية التخ�ض�ص فى حيوان المرعي.

ال�شوؤال الخام�س:

بم تف�شر..؟

1- اعتبار الن�ضاط الزراعى من الأن�ضطة القت�ضادية الأ�ضا�ضية فى العالم.

2- انت�ضار الزراعة الب�ضيطة فى مناطق ال�ضافانا.

3- احتياج الزراعة الكثيفة اإلى اأيٍد عاملة وفيرة.

4- تميز الزراعة التجارية بالتخ�ض�ص فى مح�ضول واحد.

5- اعتبار مح�ضول القمح الغذاء الرئي�ضى لمعظم �ضعوب العالم.

6- اعتبار الأرز مح�ضول غذائيا رئي�ضيا فى دول �ضرق وجنوب �ضرق اآ�ضيا.

7- عدم جودة زراعة ق�ضب ال�ضكر فى اأوروبا.
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8- احتالل البرازيل والهند المراكز الأولى فى اإنتاج ق�ضب ال�ضكر.

9- اعتبار القطن فى م�ضر وال�ضودان من اأجود اأنواع القطن فى العالم.

10- تتواجد مناطق �ضناعة المطاط قرب الغابات ال�ضتوائية.

11- الأهمية القت�ضادية للمراعى الطبيعية.

12- قلة الأهمية القت�ضادية لثروة الهند من الأبقار.

13- تركز تربية الأغنام فى اأ�ضتراليا.

14- احتالل اأ�ضتراليا وال�ضين والمملكة المتحدة المراكز الأولى فى اأعداد الأغنام.

15- زيادة معدل ال�ضتهالك العالمى من اللحوم.

16- ا�ضتيراد م�ضر اللحوم من الخارج.

17- اعتبار الرعى التجارى الم�ضدر الرئي�ضى لإنتاج الثروة الحيوانية فى العالم.

18- عدم كفاية اإنتاج الألبان فى م�ضر لحاجة ال�ضتهالك المحلي.

19- احتالل ال�ضين المركز الأول فى اإنتاج الأ�ضماك.

20- لجوء بع�ص الدول ل�ضيد الحيتان.

21- الأهمية القت�ضادية للمعادن ب�ضفة عامة.

22- معظم الدول  المنتجة لالألومنيوم لي�ضت هى المنتجة للبوك�ضيت.

23- الأهمية القت�ضادية لمعدن النحا�ص.

24- اعتبار البترول اأهم م�ضادر الطاقة فى العالم.

25- ا�ضتيراد الوليات المتحدة للبترول رغم �ضخامة الإنتاج.

26- تو�ضع العالم فى ا�ضتخدام الغاز الطبيعى كبديل لم�ضادر الطاقة الأخري.

27- تقدم ال�ضناعة فى اأوروبا.

28- ارتفاع م�ضتوى المعي�ضة فى الدول ال�ضناعية.

29- اعتبار الهند �ضبه جزيرة.

30- �ضقوط الأمطار �ضيفا على جنوب الهيماليا.

31- تركز ال�ضكان فى ال�ضهول ال�ضاحلية للهند.

رمضانكو للطباعة
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32- تنوع الموارد القت�ضادية فى الهند.

33- تو�ضع الهند فى اإنتاج الأرز.

34- نجاح زراعة الأرز فى دلتا نهر النيجر.

35- لجوء الهند اإلى الطاقة النووية والكهربائية.

36- تفوق الهند فى �ضناعة الحديد وال�ضلب.

37- نمو الح�ضائ�ص الحارة فوق ه�ضبة البرازيل.

38- قلة عدد �ضكان البرازيل رغم ات�ضاع م�ضاحتها.

39- اتخاذ مدينة برازيليا عا�ضمة جديدة للبرازيل.

40- ازدهار ال�ضناعة فى البرازيل رغم فقرها فى م�ضادر الطاقة.

41- ارتفاع الكثافة ال�ضكانية فوق ه�ضبة جو�ص.

42- قلة عدد ال�ضكان فى دلتا نهر النيجر.

43- الأهمية القت�ضادية للغابات فى نيجيريا.

44- يعد ال�ضهل ال�ضاحلى باألمانيا من المناطق القت�ضادية المهمة.

45- جودة التربة فى المرتفعات الو�ضطى باألمانيا.

46- غطاء الجليد لقمم جبال الألب فى األمانيا.

47- ال�ضناعة هى العمود الفقرى لالقت�ضاد الألماني.

48- انكما�ص م�ضاحة الغابات باألمانيا.

49- الأهمية القت�ضادية لجبال الأبال�ص.

50- تنوع المناخ فى الوليات المتحدة الأمريكية.

51- تركز ن�ضف �ضكان الوليات المتحدة الأمريكية فى اإقليم نيواإنجلند.

52- قلة عدد ال�ضكان فى ولية األ�ضكا بالوليات المتحدة الأمريكية.

53- اأهمية مدينة وا�ضنطن.

54- تنوع النبات الطبيعى بالوليات المتحدة الأمريكية.

55- �ضخامة وتنوع الإنتاج الزراعى فى الوليات المتحدة الأمريكية.
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ال�شوؤال ال�شاد�س:

قارن بين كل من:

1- الزراعة الب�ضيطة - الزراعة التجارية من حيث »مناطق النت�ضار - المميزات - اأهم 

المحا�ضيل«

2- القمح - الأرز - من حيث »مناطق الزراعة - اأولى دول الإنتاج«.

3- ق�ضب ال�ضكر - البنجر من حيث »مناطق الإنتاج -اأولى الدول المنتجة«.

4- القطن والكتان من حيث »مناطق الإنتاج - اأولى الدول المنتجة«.

5- الأبقار - الأغنام من حيث »ترتيب القارات تنازليا - اأهم الدول المنتجة«.

6- الحديد والنحا�ص من حيث »ترتيب القارات تنازليا -اأهم الدول المنتجة«.

7- الفحم والبترول من حيث »ترتيب القارات تنازليا - اأهم الدول المنتجة«

8- نيودلهى - مدينة بومباى من حيث »المميزات - عدد ال�ضكان«

9- العالقات الم�ضرية - الهندية - العالقات الم�ضرية - البرازيلية.

10- حو�ص الأمازون - ه�ضبة البرازيل من حيث »الأقاليم المناخية - الأقاليم النباتية بهما«.

11- مدينة لجو�ص - اأبوجا من حيث »الأهمية والموقع«.

12- مدينتى برلين - هامبورج من حيث »الأهمية - عدد ال�ضكان«.

ال�شوؤال ال�شابع:

)اأ( اأمامك خريطة �شماء للعالم - اكتب مدلول االأرقام الموقعة عليها:

1- اأولى دول العالم اإنتاجًا للقمح .........

2- اأولى دول العالم اإنتاجا لق�ضب ال�ضكر 

.........

للكتان  اإنتاجا  العالم  قارات  اأكبر   -3

.........

4- ثالث قارات العالم فى تربية الأبقار 

.........

1

3

4
2

رمضانكو للطباعة
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اكتب  الهند -  اأمامك خريطة �شماء لدولة  )ب( 

مدلول االأرقام الموقعة عليها.

1- مدينة .........

2- خليج .........

3- المحيط .........

4- البحر .........

5- دولة .........

لجمهورية  ت�شاري�شية  خريطة  اأمامك  )جـ( 

الموقعة  االأرقام  مدلول  اكتب   - البرازيل 

عليها:

1- ه�ضبة .........

2- نهر .........

3- المحيط .........

4- مدار .........

5- دائرة .........

األمانيا  لجمهورية  �شماء  خريطة  اأمامك  )د( 

الموقعة  االأرقام  مدلول  اكتب   - االتحادية 

عليها:

1- مدينة .........

2- جبال .........

3- البحر .........

4- بحر .........
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ال�شوؤال الثامن:

�شبب  وما  المدن  هذه  تقع  اأين  اكتب   - المهمة  المدن  من  مجموعة  اأمامك 

�شهرتها؟

»حيدر اآباد - ريودى جانيرو - لجو�ص - هامبورج - �ضيكاغو«.

ال�شوؤال التا�شع:

ماذا يحدث اإذا .........؟

1- كانت المناطق الزراعية فى �ضرق وجنوب �ضرق اآ�ضيا اأكثر ات�ضاعا.

2- اتبعت م�ضر نظام الزراعة الوا�ضعة فى ال�ضحراء الغربية و�ضيناء.

3- كانت م�ضر غنية بالمراعى الطبيعية.

4- قامت م�ضر ببناء اأ�ضاطيل �ضيد حديثة.

5- تو�ضعت م�ضر فى اإن�ضاء محطات لتوليد الطاقة النووية.

6- اهتمت م�ضر بالجودة فى �ضناعتها.

ال�شوؤال العا�شر:

ما النتائج المترتبة على .........؟

1- معرفة الإن�ضان للزراعة منذ اأقدم الع�ضور.

2- اهتمام الدول المتقدمة بالزراعة التجارية والعلمية.

3- جودة القطن الم�ضري.

4- توافر الح�ضائ�ص الطبيعية فى دولة اأ�ضتراليا.

5- ارتفاع معدل ال�ضتهالك العالمى للحوم.

6- تركز اإنتاج معدن البوك�ضيت فى الدول النامية.

7- تركز اإنتاج البترول فى دول الخليج العربي.

8- اهتمام الدول باإنتاج الطاقة النظيفة.

9- توافر مقومات ال�ضناعة فى اإقليم �ضمال �ضرق الوليات المتحدة الأمريكية.

10- زيادة ن�ضبة المواليد فى الهند.

رمضانكو للطباعة
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11- تحريم الديانة الهندو�ضية اأكل لحوم الأبقار.

12- وقوع البرازيل فى المناطق ال�ضتوائية والمدارية.

13- انت�ضار المراعى الدائمة فى �ضمال ه�ضبة البرازيل.

14- توافر مقومات ال�ضناعة فى البرازيل.

15- تنوع الموارد القت�ضادية فى نيجيريا.

16- نمو ح�ضائ�ص ال�ضافانا الغنية فى نيجيريا.

17- تنوع مظاهر ال�ضطح فى األمانيا.

18- وقوع �ضمال األمانيا فى نطاق مناخ غرب اأوروبا.

19- تعدد الأن�ضطة القت�ضادية فى األمانيا.

20- تقدم ال�ضناعة فى األمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

21- تعرج ال�ضاحل ال�ضرقى والجنوبى بالوليات المتحدة الأمريكية.

22- تركز المناطق ال�ضناعية والمدن الكبرى على ال�ضاحل الغربى للوليات المتحدة 

الأمريكية.

23- ات�ضاع اإقليم البرارى فى الوليات المتحدة الأمريكية.

24- غنى الوليات المتحدة الأمريكية بموارد الطاقة والمعادن.
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ثانيا: التاريخ:

ال�شوؤال االأول:

�شع عالمة )x( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة )�( اأمام العبارة غير ال�شحيحة 

مع الت�شويب:

1- كانت ثورة 23 يوليو 1952م ثورة على الف�ضاد والحتالل و�ضوء الحكم.

2- األغت ثورة يوليو 1952م د�ضتور 1923م.

3- األقى الرئي�ص ال�ضادات بيان ثورة يوليو 1952م.

4- �ضاهمت م�ضاركات الدول العربية فى حرب اأكتوبر فى تحقيق الن�ضر.

5- قرر الرئي�ص جمال عبدالنا�ضر ال�ضماح بقيام ثالثة منابر للراأى.

6- وقعت اتفاقية الجالء بين م�ضر وبريطانيا فى يوليو 1961م.

7- عقد موؤتمر باندونج باإندوني�ضيا فى عام 1955م.

8- اأغلقت م�ضر خليج العقبة اأمام المالحة الإ�ضرائيلية فى عام 1957م.

9- قبلت م�ضر قرار مجل�ص الأمن رقم 242 وامتنعت اإ�ضرائيل عن تنفيذه.

10- احتلت القوات الإنجليزية والفرن�ضية بور�ضعيد فى عام 1956م.

11- اأظهرت حرب اأكتوبر 1973م اأهمية ا�ضتخدام �ضالح النفط العربي.

12- يعرف خط الدفاع الإ�ضرائيلى فى ه�ضبة الجولن با�ضم خط بارليف.

13- اأعطى الرئي�ص ال�ضادات اإ�ضارة بدء حرب اأكتوبر 1973م.

14- نادى الرئي�ص ال�ضادات بال�ضالم العادل لكل �ضعوب المنطقة.

15- عقدت اتفاقية اأو�ضلو لل�ضالم عام 1990م.

16- دعا الرئي�ص الأمريكى كارتر لعقد موؤتمر كامب ديفيد عام 1978م.

17- تحقق الن�ضحاب الإ�ضرائيلى الكامل من �ضيناء فى اأبريل 1982م فيما عدا �ضريط 

طابا.

18- �ضدر الد�ضتور الدائم لم�ضر فى 1971م.

19- اأن�ضاأ رفاعة الطهطاوى اأول مدر�ضة لتعليم البنات عام 1873م.

20- تم تعيين اأول قا�ضية م�ضرية فى عام 2002م.

رمضانكو للطباعة
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21- تاأ�ض�ص الحزب الوطنى بزعامة م�ضطفى كامل عام 1907م.

22- و�ضع ميثاق جامعة الدول العربية فى مار�ص 1945م.

23- �ضاهمت منظمة اليون�ضكو فى اإنقاذ اآثار النوبة فى عام 1964م.

24- يعتبر محمد نجيب اأول رئي�ص لجمهورية م�ضر العربية.

ال�شوؤال الثاني:

تخير االإجابة ال�شحيحة مما بين القو�شين واأكمل بها العبارات االآتية:

1- قامت الوحدة بين م�ضر و�ضوريا عام ......... م.

»1951 -1961 -1967 -1958«

2- قام بتوقيع معاهدة 1936 م بين م�ضر وبريطانيا .........

»محمد فريد - م�ضطفى كامل - م�ضطفى النحا�ص - �ضعد زغلول«

3- عقدت معاهدة ال�ضالم بين م�ضر واإ�ضرائيل عام 1979م برعاية .........

»اأوروبية - اأمريكية - رو�ضية - األمانية«

4- تم توقيع اتفاقية الجالء عن م�ضر فى عام .........

»1956 -1955 -1954 -1953«

5- األغى د�ضتور 1923م فى عام ......... م

»1956 -1955 -1954 -1953«

6- عقد موؤتمر باندونج باإندوني�ضيا فى عام ........ م

»1958 -1957 -1956 -1955«

7- كانت حرب فل�ضطين 1948م نقطة تحول فى فكر ........

»م�ضطفى النحا�ص با�ضا - محمد نجيب - جمال عبدالنا�ضر - ال�ضادات«

8- اأعلن الرئي�ص ال�ضادات عن مبادرة لل�ضالم عام ........ م

»1982 - 1979 - 1978 - 1977«

9- رف�ضت الدول العربية م�ضروع تق�ضيم ........ عام 1947م

»م�ضر - ال�ضودان - فل�ضطين - �ضوريا«
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10- �ضدر الد�ضتور الدائم لم�ضر عام ........ م

»1971 -1970 -1956 -1923«

11- تاأ�ض�ص الحزب الوطنى بزعامة م�ضطفى كامل عام ........

»1909 - 1908 -1907 -1906«

الق�ضر  بين  ت�ضادم  وحدوث  بال�ضراعات  1952م   -1922 من  الفترة  تميزت   -12

وحزب ........

»الأمة - الإ�ضالح - الوفد - الغد«

13- تم تعيين ........ اأول قا�ضية م�ضرية عام 2003م

»حكمت اأبوزيد - تهانى الجبالى - عائ�ضة راتب - اآمال عثمان«

14- اأول وزيرة لل�ضئون الجتماعية فى م�ضر هى ........

»تهانى الجبالى - درية �ضفيق - عائ�ضة راتب - حكمت اأبوزيد«

15- اأعلن ميثاق جامعة الدول العربية فى مار�ص عام ........ م

»1947 - 1946 -1945 -1944«

16- اأول ماأذونة �ضرعية فى م�ضر عام 2008م هى ........

»تهانى الجبالى - اأمل �ضليمان عفيفى - درية �ضفيق - اأمل عثمان«

17- �ضاهمت منظمة ........ فى اإحياء مكتبة الإ�ضكندرية والتى افتتحت عام 2002م

»اليون�ضكو - ال�ضحة العالمية - اليون�ضيف - الأغذية«

18- عقدت اأول قمة اإفريقية عام 1964 بدولة  ........

»ال�ضودان - اأوغندا - نيجيريا - م�ضر«

19- يعين الأمين العام للجامعة العربية بموافقة مجل�ص ........

»الأمن - الجامعة - ال�ضعب - ال�ضوري«

20- كان اأول رئي�ص لجمهورية م�ضر العربية الرئي�ص ........

»محمد نجيب - محمد اأنور ال�ضادات - جمال عبدالنا�ضر - محمد ح�ضنى مبارك«

رمضانكو للطباعة
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ال�شوؤال الثالث:

اإلى من تن�شب االأعمال االآتية

1- توقيع معاهدة 1936م بين م�ضر وبريطانيا.

2- توقيع اتفاقية الجالء بين م�ضر وبريطانيا.

3- اإ�ضدار قرار ال�ضماح بقيام المنابر الثالثة.

4- تزعم مجموعة من �ضباط الجي�ص الم�ضرى عرفوا با�ضم )ال�ضباط الأحرار(.

5- اإن�ضاء اأول مدر�ضة لتعليم البنات عام 1873م.

6- اإعالن بيان ثورة 23 يوليو 1952م.

7- اإعطاء اإ�ضارة بدء حرب اأكتوبر 1973م.

8- توقيع معاهدة ال�ضالم بين م�ضر واإ�ضرائيل عام 1979م.

9- اإ�ضدار حكم باأحقية م�ضر فى طابا عام 1988م.

10- اإن�ضاء مجل�ص الم�ضورة عام 1829م للنظر فى الم�ضائل الإدارية.

11- اإن�ضاء مجل�ص �ضورى النواب عام 1866م.

12- اإ�ضدار مجلة الريحانة 1907م كاأول مجلة ن�ضائية م�ضرية.

13- اإ�ضدار قانون الأحزاب ال�ضيا�ضية فى يونية 1977م.

14- تعيين عائ�ضة راتب وزيرة لل�ضئون الجتماعية عام 1971م.

15- اإ�ضدار ورقة تطوير التحاد ال�ضتراكى عام 1974م.

ال�شوؤال الرابع:

اأكمل العبارات االآتية بما ينا�شبها من كلمات:

1- كان الهدف من قيام ثورة 23 يوليو 1952م هو التخل�ص من الحتالل .........

2- تزعم جمال عبدالنا�ضر مجموعة من �ضباط الجي�ص الم�ضرى عرفوا با�ضم .........

3- وقع الرئي�ص ......... اتفاقية الجالء بين م�ضر وبريطانيا.

4- �ضدر اأول قانون لالإ�ضالح الزراعى فى عام .........م.

5- رحلت القوات الإنجليزية عن م�ضر بعد احتالل دام ......... عاما.
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6- األغيت الملكية واأعلنت الجمهورية فى عام......... م.

7- قررت ع�ضبة الأمم و�ضع فل�ضطين تحت ......... .

8- رف�ضت الدول العربية م�ضروع تق�ضيم فل�ضطين عام ........ م.

9- اأعلن اليهود قيام دولة اإ�ضرائيل فى 15 مايو عام......... م.

10- قامت الوحدة بين م�ضر و�ضوريا عام......... م.

11- قبلت م�ضر قرار مجل�ص الأمن رقم 242 وامتنعت ......... عن تنفيذه.

اأكتوبر  فى  الم�ضرية  البحرية  ب�ضواريخ   ......... الإ�ضرائيلية  المدمرة  تدمير  تم   -12

1967م.

13- احتلت القوات الإنجليزية والفرن�ضية بور�ضعيد فى عام ......... م.

 14- اأقامت الوليات المتحدة الأمريكية......... لتقديم الم�ضاعدات الع�ضكرية لإ�ضرائيل 

فى حرب اأكتوبر 1973م.

15- اأعطى الرئي�ص ......... اإ�ضارة بدء حرب اأكتوبر 1973م.

16- يعرف خط الدفاع الإ�ضرائيلى على ه�ضبة الجولن با�ضم .........

17- يعرف خط الدفاع الإ�ضرائيلى فى �ضبه جزيرة �ضيناء با�ضم .........

18- �ضدر الد�ضتور الدائم لم�ضر عام ......... م.

19- بادر الرئي�ص ال�ضادات بزيارة ......... عام 1977م من اأجل ال�ضالم.

20- دعا الرئي�ص الأمريكى كارتر ال�ضادات وبيجن اإلى اجتماعات فى .........

21- تم توقيع معاهدة ال�ضالم بين م�ضر واإ�ضرائيل عام ......... م.

22- عقد موؤتمر ......... على اأ�ضا�ص مبداأ الأر�ص مقابل ال�ضالم.

23- تاأ�ض�ص حزب الإ�ضالح على المبادىء الد�ضتورية برئا�ضة .........

24- ظهرت اأول مجلة ن�ضائية م�ضرية على يد.........

25- الفيل�ضوف المفكر لحزب الأمة هو .........

26- يعين الأمين العام للجامعة العربية لمدة.........

27- اأظهرت حرب اأكتوبر 1973 اأهمية ا�ضتخدام �ضالح .........

رمضانكو للطباعة
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ال�شوؤال الخام�س:ـ

بم تف�شر.........؟

1- قيام ثورة يوليو 1952م.

2- اإ�ضدار قرار بناء ال�ضد العالى.

3- هزيمة الجي�ص الم�ضرى فى حرب فل�ضطين 1948م.

4- العدوان الثالثى على م�ضر 1956م.

5- العدوان الإ�ضرائيلى على العرب فى 5 يونيو 1967م.

6- هزيمة العرب اأمام اإ�ضرائيل عام 1967م.

7- قيام حرب اأكتوبر 1973م.

8- اأهمية ا�ضتخدام �ضالح البترول فى حرب اأكتوبر.

9- الأهمية ال�ضتراتيجية للمنطقة العربية.

10- زيارة الرئي�ص ال�ضادات للقد�ص عام 1977م.

11- اإ�ضدار قانون الإ�ضالح الزراعى فى �ضبتمبر 1952م.

12- اإ�ضدار الد�ضتور الدائم لم�ضر عام 1971م.

13- اعتبار عام 1907م عام الأحزاب.

14- اإعالن ميثاق جامعة الدول العربية.

15- اإغالق خليج العقبة فى وجه المالحة الإ�ضرائيلية مايو 1967م.

16- ف�ضاد النظام الملكى قبيل ثورة يوليو 1952م.

17- ف�ضل العدوان الثالثى على م�ضر عام 1956م.

ال�شوؤال ال�شاد�س: ـ

االأحداث  اأهم  اكتب   - م�شر  تاريخ  فى  المهمة  ال�شنوات  من  مجموعة  اأمامك 

المرتبطة بها:

1908م - 1873م - 1948م - 1942م - 1907م - 1923م  - 1947م 

ال�شوؤال ال�شابع: ـ
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ما راأيك فى :

1- الدعم العربى اأثناء حرب ال�ضاد�ص من اأكتوبر 1973م.

2- بنود اتفاقية ال�ضالم 1979م.

3- قرار تاأميم �ضركة قناة ال�ضوي�ص.

4- م�ضروع تق�ضيم فل�ضطين 1947م.

 ال�شوؤال الثامن: ـ

)كانت لثورة 23 يوليو �شنة 1952م اأهداف عظيمة(

على �شوء العبارة ال�شابقة اأجب عن االآتى........

1- اذكر اأهداف الثورة.

2- اختر اثنين من اإنجازات ثورة 23 يوليو 1952م وا�ضرحهما.

3- ما راأيك فى تنظيم ال�ضباط الأحرار؟

ال�شوؤال التا�شع : ـ

اكتب المفهوم اأو الم�شطلح الذى تعبر عنه العبارات التالية:

1- قيام ال�ضعب بانتخاب ممثلين لإدارة �ضئون الحكم فى البالد و�ضن القوانين ومراقبة 

اأعمال الحكومة.

واخت�ضا�ضات  �ضكل  وتحدد  الدولة  فى  الحكم  نظام  تحدد  التى  الر�ضمية  الوثيقة   -2

الموؤ�ض�ضات المختلفة.

3- مجموعة من �ضباط الجي�ص الم�ضرى راأوا �ضرورة القيام بثورة للق�ضاء على الف�ضاد 

وتزعمهم جمال عبدالنا�ضر.

4- قانون اأ�ضدرته ثورة يوليو وبمقت�ضاه حدد الملكية الزراعية وبموجبه امتلك فالحو 

م�ضر الأر�ص التى يعملون فيها.

الأولى وهو �ضكل  العالمية  الحرب  انتهاء  المتحدة بعد  الأمم  5- نظام و�ضعته ع�ضبة 

للدولة  تابعة  كانت  التى  الدول  و�ضع  يتم  النظام  هذا  وبموجب  ال�ضتعمار  اأ�ضكال  من 

المنهزمة تحت اإدارة دول متقدمة للنهو�ص بها.

رمضانكو للطباعة
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6- الموؤتمر الذى دعت اإليه كل من الوليات المتحدة والتحاد ال�ضوفيتى �ضابقًا موؤكداً 

مبداأ الأر�ص مقابل ال�ضالم.

7- مجموعة من المنظمات ت�ضم جمعيات المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية 

والنقابات العمالية والجمعيات الخيرية وغيرها.

8- المنظمة التى تجمع عددا من الدول الم�ضتقلة وترتبط ببع�ضها بروابط معينة مثل 

جامعة الدول العربية.

9- المنظمة التى ت�ضم فى ع�ضويتها دول العالم الم�ضتقلة ب�ضرف النظر عن اللغة والدين 

وال�ضاللة.

10- ت�ضكيل ي�ضم جميع الدول الأع�ضاء فى الأمم المتحدة ولكل دولة �ضوت واحد.

11- اأهم اأجهزة الأمم المتحدة الم�ضئولة عن حفظ ال�ضالم والأمن الدوليين.

12- حق العترا�ص تتمتع به الدول الخم�ص دائمة الع�ضوية فى مجل�ص الأمن.

13-منظمة تابعة لالأمم المتحدة هدفها الرئي�ضى الم�ضاهمة فى اإحالل ال�ضالم والأمن 

عن طريق رفع م�ضتوى التعامل بين دول العالم فى مجالت التربية والتعليم والثقافة.

وم�ضاعدة  الجوع  على  للق�ضاء  الزراعى  المجال  فى  متخ�ض�ضة  عالمية  منظمة    -14

البلدان النامية على تطوير وتح�ضين الإنتاج الزراعى.

15- المنظمة العالمية الوحيدة المتخ�ض�ضة فى مجال الطفولة لتعزيز وحماية حقوق 

الأطفال ورفاهيتهم.

فى  ينظر  وا�ضع  ق�ضائى  ن�ضاط  وله  المتحدة  لالأمم  الأ�ضا�ضى  الق�ضائى  الجهاز   -16

الق�ضايا التى ت�ضعها الدولة اأمامها وتقديم ال�ضت�ضارات القانونية للهيئات الدولية.

17- عدم الن�ضمام اإلى اأى من الكتلتين ال�ضرقية والغربية.

18- منظمة عالمية متخ�ض�ضة فى المجال ال�ضحى اأن�ضئت فى 1948م ومقرها چنيف 

ب�ضوي�ضرا.

19- المجل�ص الذى يتكون من ممثلى جميع الدول العربية الأع�ضاء فى جامعة الدول 

العربية.
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ال�شوؤال العا�شر: ـ

ما النتائج التى ترتبت على .........؟

1- ف�ضاد النظام الملكى قبيل ثورة يوليو 1952م.

2- ال�ضراعات ال�ضيا�ضية بين الأحزاب قبيل ثورة يوليو 1952م.

3- الخيانة والموؤامرات فى الحرب الإ�ضرائيلية العربية عام 1948م.

4- اإ�ضدار قانون الإ�ضالح الزراعى الأول فى �ضبتمبر 1952م.

5- اإ�ضدار بريطانيا لوعد بلفور 1917م.

6- النتداب البريطانى على فل�ضطين )1920 - 1948م(.

7- العدوان الثالثى على م�ضر فى اأكتوبر 1956م.

8- الدعم العربى اأثناء م�ضر فى اأكتوبر 1956م.

حرب  اأثناء  لإ�ضرائيل  الع�ضكرية  الم�ضاعدات  من  للعديدد  المتحدة  الوليات  تقديم   -9

اأكتوبر 1973م.

10- موؤتمر كامب ديفيد �ضبتمبر 1978م.0

11- معاهدة ال�ضالم فى مار�ص 1979م.

12- حكم هيئة التحكيم ال�ضادر فى مار�ص 1989م.

13- اتفاقية اأو�ضلو 1993م.

14- موؤتمر مدريد لل�ضالم 1991م.

رمضانكو للطباعة
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نماذج امتحانات علي الف�صل الدرا�صي الثاني

النموذج االأول

اأجب عن االأ�شئلة التالية:

اأوال: الجغرافيا

ال�شوؤال االأول:

)اأ( اأمامك خريطة �شماء للعالم - اكتب في كرا�شة االإجابة مدلول االأرقام الموقعة 

عليها:

1- اأولي قارات العالم اإنتاجا للقمح...........

2- ثاني قارات العالم اإنتاجا لالأبقار.........

3- اأولي قارات العالم اإنتاجا لالألبان...........

لخام  اإنتاجا  العالم  قارات  اأولي   -4

البوك�ضيت..........

)ب( بم تف�شر.......؟

1- تركز زراعة البنجر في معظم دول اأوروبا.

2- التو�ضع في ا�ضتخدام الغاز الطبيعي كم�ضدر من م�ضادر الطاقة.

3- اعتبار البرازيل من الدول الرئي�ضية المنتجة لالأ�ضماك.

ال�شوؤال الثاني:

)اأ( اأكتب المفهوم اأو الم�شطلح الذي تعبر عنه العبارات التالية:

1- زراعة الأر�ص ب�ضكل مكثف ولأكثر من مرة في ال�ضنة لإ�ضباع حاجة ال�ضكان المحليين 

من الغذاء.

2- نوع من اأنواع الرعي تمار�ضه جماعات �ضكانية في المناطق ال�ضحراوية في م�ضاحات 

وا�ضعة في قارات العالم بالدول النامية.

)ب( قارن بين كل من:

1- الهند - جمهورية األمانيا التحادية من حيث الموقع الفلكي والجغرافي.

)ج( »ت�ضهد العالقات الم�ضرية مع كل من نيجيريا والوليات المتحدة الأمريكية تطورا 

ملحوظا«
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في �ضوء العبارة ال�ضابقة - اأجب عن الأ�ضئلة التالية:

1- ما مدي �ضحة العبارة ال�ضابقة ولماذا؟

2- ما اأوجه الختالف بين كل منهما من حيث الم�ضاحة وال�ضكان؟

ثانيا: التاريخ

ال�شوؤال الثالث

)اأ( اأكمل العبارات التالية بما ينا�شبها من كلمات:

1- كان الهدف من قيام ثورة 23 يوليو 1952م هو التخل�ص من..........

2- اأعطي موؤتمر.......... لبريطانيا حق النتداب علي فل�ضطين 1920م.

3- اأن�ضاأ )محمد علي( عدة مجال�ص ا�ضت�ضارية منها مجل�ص............ 1829م.

4- يقع مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة..........

)ب( ما النتائج التي ترتبت علي............؟

1- عقد موؤتمر مدريد لل�ضالم عام 1991م.

2- قيام ثورة 23 يوليو 1952م في مجال التجارة.

3- تدهور الأو�ضاع الجتماعية والقت�ضادية في عهد مبارك.

ال�شوؤال الرابع:

)اأ( لمن تن�شب االأعمال التالية.........؟

1- اأذاع اأول بيان لثورة 23 يوليو 1952م.

2- مفتي القد�ص قائد اللجنة العربية في مار�ص ثورة 1936م.

3- المنظمة التي �ضاهمت في اإحياء مكتبة الإ�ضكندرية واإنقاذ معابد )اأبو�ضمبل(.

4- الجهة الم�ضئولة عن تولى ال�ضلطة الت�ضريعية فى الدولة.

)ب( ماذا كان يحدث اإذا............؟

1- لم ت�ضدر بريطانيا وعد بلفور 1917م.

2- ا�ضتجابت اإ�ضرائيل لنداءات ال�ضالم بالن�ضحاب من الأرا�ضي التي احتلتها في حرب 

1967م.

3- لم يت�ضامن الجي�ص مع ال�ضعب اأثناء ثورة 25 يناير 2011م.

رمضانكو للطباعة
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النموذج الثاني

اأجب عن االأ�شئلة التالية:

اأوال الجغرافيا:

ال�شوؤال االأول:

)اأ( اأمامك خريطة �شماء للعالم - اكتب في كرا�شة اإجابتك مدلول االأرقام الموقعة 

عليها:

1- اأولي قارات العالم اإنتاجا للذرة.........

2- اأولي قارات العالم اإنتاجا البوك�ضيت.........

3- اأولي قارات العالم اإنتاجا للطاقة النووية.........

4- اأولي قارات العالم اإنتاجا للجوت...........

)ب( بم تف�شر........؟

لالأن�ضطة  الإن�ضان  ممار�ضة  اقت�ضار   -1

القت�ضادية البدائية في الما�ضي.

2- تركز تربية الأغنام في ا�ضتراليا.

الكثافة  ارتفاع  من  الهند  معاناة   -3

ال�ضكانية.

ال�شوؤال الثاني:

)اأ( اأكتب المفهوم اأو الم�شطلح الذي تعبر عنه العبارات التالية:

1- نوع من اأنواعه الزراعة يهدف اإلي الإنتاج التجاري ال�ضخم.

2- اأ�ضهر القبائل التي يعمل عدد كبير من �ضكانها بالرعي في قارة اآ�ضيا.

اأقليم �ضناعي يمتد في كل من رو�ضيا واأوكرانيا ويبدو في �ضكل مناطق متباعدة   -3

اأهمها مركز ال�ضناعة في اأقليم مو�ضكو.

4- حرفة تمثل العمود الفقري لالقت�ضاد الألماني ويعمل بها نحو ثلث القوي العاملة.

)ب( ماذا يحدث اإذا.........؟

1- تطورت ال�ضناعة في نيجيريا.
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2- كانت الوليات المتحدة فقيرة في اإنتاج المواد الخام وم�ضادر الطاقة.

3- وقعت معظم اأرا�ضي البرازيل في المناطق القطبية والباردة.

ثانيا: التاريخ:

ال�شوؤال الثالث:

غير  العبارة  اأمام   )�( وعالمة  ال�شحيحة  العبارة  اأمام   )x( عالمة  �شع  )اأ( 

ال�شحيحة مع الت�شويب:

)         ( 1- قدمت الدول العربية دعما ع�ضكريا وماليا لم�ضر اأثناء حرب اأكتوبر 1973م. 

)         ( 2- اأقر موؤتمر كامب ديفيد اإنهاء حالة الحرب بين م�ضر واإ�ضرائيل.  

)         ( 3- من مهام مجل�ص ال�ضوري مراقبة اأعمال ال�ضلطة التنفيذية.   

)         ( 4- اأعلن الرئي�ص ال�ضادات تحويل التنظيمات ال�ضيا�ضية الثالثة اإلي اأحزاب. 

)ب( ما النتائج التي ترتبت علي.........؟

1- �ضوء الأحوال الجتماعية قبل ثورة 23 يوليو 1952م.

2- اإن�ضاء ال�ضد العالي.

3- توقيع ميثاق جامعة الدول العربية 1945م.

ال�شوؤال الرابع:

اأجب عن االأ�شئلة التالية:

)اأ( قارن بين كل من:

العدوان الثالثي علي م�ضر في 1956 - وعدوان يونيو 1967م.

من حيث الأ�ضباب والنتائج.

)ب( ما راأيك في مبادرة الرئي�س الراحل محمد اأنور ال�شادات بالذهاب اإلي اإ�شرائيل 

لعقد معاهدة ال�شالم؟

)ج( لمن تن�شب االأعمال التالية...........؟

1- اأن�ضاأ مجل�ص �ضوري النواب في 1866م.

2- الرئي�ص الذي دعا الرئي�ص ال�ضادات وبيجن اإلي اجتماعات في كامب ديفيد للتو�ضل 

اإلي اتفاق لل�ضالم بين م�ضر واإ�ضرائيل.

رمضانكو للطباعة
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النموذج الثالث

اأجب عن االأ�شئلة التالية:

اأوال الجغرافيا:

)اأ( اأمامك خريطة �شماء لدولة البرازيل اأكتب في كرا�شة اإجابتك مدلول االأرقام 

الموقعة اأمامك:

1- ه�ضبة.........

2- مدينة........

3- دولة..........

4- دائرة..........

)ب( قارن بين دولة األمانيا والواليات المتحدة ونيجيريا 

من حيث:

1- الموقع الفلكي

2- اأهم المدن

3- عالقتها بم�ضر

ال�شوؤال الثاني:

)اأ( حدد الدولة االأولي في اإنتاج ما يلي:

4- القطن 3- البترول   2- النحا�ص   1- اللحوم  

)ب( ما المق�شود بكل من:

2- مقومات ال�ضناعة. 1- الزراعة الب�ضيطة 

)ج( دلل علي �شحة العبارات االآتية:

1- تركز ال�ضناعة في الدول المتقدمة.

2- يربط م�ضر ونيجيريا عالقات قوية.

3- اعتبار جمهورية الهند �ضبه جزيرة.

4- تنوع النبات الطبيعي في األمانيا.



مناذج امتحانات

95

ثانيا التاريخ:

ال�شوؤال الثالث:

 )اأ(: �شع عالمة )x( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة )�( اأمامك العبارة غير 

ال�شحيحة مع الت�شويب:

)         ( 1- غادر الملك فاروق م�ضر قبل الموعد المحدد له    

)         ( 2- وافقت الدول العربية علي م�ضروع تق�ضيم فل�ضطين �ضنة 1947م  

)         ( 3- تم ان�ضحاب اإ�ضرائيل بالكامل من �ضيناء بعد توقيع معاهدة ال�ضالم 1979م 

)         ( 4- اأ�ضبح للمراأة حق التر�ضح في البرلمان وفق د�ضتور 1956م  

)         ( 5- راأ�ضت م�ضر التحاد الأفريقي ثالث مرات     

)ب( بم تف�شر........؟

1- �ضوء اأحوال م�ضر الجتماعية قبل ثورة 23 يوليو 1952م.

2- اإن�ضاء جامعة الدول العربية.

3- اأهمية البترول العربي في حرب 1973م.

4- العدوان الثالثي علي م�ضر عام 1956م.

5- اأهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني.

ال�شوؤال الرابع: اأكمل العبارات االآتية:

)اأ( اأكمل العبارات االآتية:

1- ن�ص الد�ضتور علي اأن الق�ضاة م�ضتقلون و........

2- اأعطي موؤتمر.... باإيطاليا ل�ضنة 1920م لبريطانيا حق النتداب عن فل�ضطين.

)ب( ما النتائج التي ترتبت علي............؟

1- التعاون بين جمهورية م�ضر العربية ومنظمة اليون�ضكو.

2- حرب فل�ضطين عام 1948م.

3- مواقع الت�ضال الجتماعي »الفي�ص بوك«.

)ج( رتب االأحداث التاريخية االآتية من القديم اإلي الحديث:

ن�ضاأة الأمم المتحدة - اإ�ضدار الد�ضتور الدائم لم�ضر - مجل�ص �ضوري النواب - اغتيال 

الرئي�ص )ال�ضادات(.

رمضانكو للطباعة
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النموذج الرابع

اأجب عن االأ�شئلة التالية:

اأوال الجغرافيا:

ال�شوؤال االأول:

)اأ( اأمامك خريطة لدولة نيجيريا اأكتب في كرا�شة اإجابتك مدلول االأرقام الموقعة 

اأمامك:

1- خليج................

2- دولة................

3- دولة................

4- نهر................

)ب( ما مدي �شحة العبارات االآتية:

1- الن�ضاط الزراعي من الأن�ضطة القت�ضادية المهمة.

2- ا�ضتراليا اأكبر الدول المربية لالأغنام.

3- �ضواحل �ضمال غرب اأوروبا من اأهم مناطق �ضيد الأ�ضماك في العالم.

)ج( اأمامك مجموعة من المدن حدد ما ت�شتهر به والدولة التي تنتمي اإليها:

�ضاوباولو - ميونخ - اإيبادان.

ال�شوؤال الثانى

)اأ( �شوب ما فوق الخط:

1- ت�ضتخدم الذرة ال�ضامية في اأمريكا ال�ضمالية كغذاء لالإن�ضان.

2- اآ�ضيا اأكثر قارات العالم اإنتاجا للكتان.

3- ا�ضتراليا اأكبر دول العالم اإنتاجا لالألبان.

4- اأهم دول اأوروبا اإنتاجا للبوك�ضت دولة بولندا.

)ب( قارن بين:

1- الهند واألمانيا من حيث

الموقع الجغرافي - مناطق التركز ال�ضكاني
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2- اأقليم غرب وو�ضط اأوروبا ال�ضناعي ومراكز ال�ضناعة الحديثة من حيث اأهم مراكز 

ال�ضناعة.

العالم في  الكبري في  القوة االقت�شادية  المتحدة االأمريكية هي  الواليات  )ج( 

�شوء العبارة اأجب عما ياأتي:

1- مركز الوليات المتحدة الأمريكية العالمي في اإنتاج كل من:

2- اللحوم. 1- البترول   

2- حدد اأهم مراكز ال�ضناعة بالوليات المتحدة.

ثانيا التاريخ

ال�شوؤال الثالث:

 )اأ(: �شع عالمة )x( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة )�( اأمامك العبارة غير 

ال�شحيحة مع الت�شويب:

)         ( 1- تتولي ال�ضلطة الق�ضائية مراقبة اأعمال ال�ضلطة التنفيذية.   

)         ( 2- �ضدرت اأولي قوانين الإ�ضالح الزراعي في م�ضر عام 1953م.  

)         ( 3- تاأ�ض�ص الحزب الوطني بزعامة محمد فريد.     

)         ( 4- ح�ضلت م�ضر علي طابا بالقوة الع�ضكرية.     

)ب( قارن بين: حرب عام 1948م وحرب عام 1973م من حيث االأ�شباب.

)ج( ما المق�شود بالم�شطلحات االآتية: )منظمة اإقليمية - حياة حزبية(

ال�شوؤال الرابع:

)اأ( ماذا كان يحدث اإذا لم.......؟

1- ي�ضدر ت�ضريح بلفور في عام 1917م.

2- تت�ضارع الأحزاب ال�ضيا�ضية في مرحلة ما بعد ثورة 1919م.

3- يتخلي الرئي�ص ال�ضابق مبارك عن الرئا�ضة.

)ب( من قائل هذه العبارة؟ وما الظروف التي قيلت فيها؟

1- اإن فل�ضطين لن تتحرر اإل بتحرير م�ضر.

2- انتهى خط بارليف كخط دفاعى.

رمضانكو للطباعة
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     النموذج الخام�س 

 اأجب عن االأ�شئلة التالية : 

 ال�شوؤال االأول : )اأ( اأمامك خريطة لجمهورية الهند اأكتب فى كرا�شة اإجابتك مدلول 

االأرقام الموقعة اأمامك 

1- �ضهول ...............................

2-  دولة ...............................

3-  مرتفعات ...............................

4-  البحر ...............................

)ب( بم تف�شر :

1- اإن�ضاء عدة مدن على ه�ضبة البرازيل. 

2- ينتج ق�ضب ال�ضكر فى كل قارات العالم عدا اأوروبا. 

3-  ا�ضتراليا اأهم دول العالم اإنتاجا لل�ضوف. 

4- الدولة المنتجة للبوك�ضيت لي�ضت  هى المنتجة لالألمونيوم.

)ب( حدد اأولى دول العالم اإنتاجا لكل من 

 البن - الأرز - الفحم - الجوت. 

ال�شوؤال الثانى : 

اأمام العبارة غير  اأو عالمة )�(  اأمام العبارة ال�شحيحة   )x( شع عالمة� ) اأ(

ال�شحيحة مع الت�شويت : 

)            ( 1- تمتد الوليات المتحدة على نحو 24 دائرة عر�ص    

)            ( 2- تم اكت�ضاف البن لأول مرة فى نيجيريا     

)            ( 3- تعتبر برازيليا العا�ضمة القديمة للبرازيل     

)            ( 4- تاأتى العراق فى المركز الأول فى الإنتاج العالمى من البترول  

)ب ( قارن بين المانيا ونيجيريا من حيث : 

- عدد دوائر العر�ص 

-  العا�ضمة ال�ضيا�ضية. 
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-  نوع المناخ ال�ضائد. 

- ما ت�ضدره م�ضر اإلى هذه الدولة.

ثانيا : التاريخ 

ال�شوؤال الثالث :

)اأ ( اأكمل العبارات االآتية بالكلمات  المنا�شبة : 

1- عقد موؤتمر دول عدم النحياز عام.............. م في.............. باأندوني�ضيا. 

2- اأنهت حرب 1973 م حالة............. و............... بين م�ضر واإ�ضرائيل.

3- اأ�ضترك فى العدوان الثالثى على م�ضر كل من................ و.............. واإ�ضرائيل.

)ب ( اإلى من ين�شب كل عمل من االأعمال االآتية : 

1- ينظم ال�ضيا�ضات الخارجية والع�ضكرية.

2- حل المنازعات الدولية ، وتقديم ال�ضت�ضارات القانونية. 

ال�شوؤال الرابع : )اأ( تخير االإجابة ال�شحيحة مما بين القو�شين : 

1- ا�ضتمرت الوحدة بين م�ضر و�ضوريا لمدة................ �ضنوات 

)خم�ص - �ضبع - ت�ضع - ثالث ( 

2- وافقت هيئة الأمم المتحدة فى 1947م علي................ 

)تق�ضيم فل�ضطين - �ضم القد�ص للدولة اليهودية - النتداب البريطانى على فل�ضطين - 

تدويل مدينة القد�ص (.

3- عقد موؤتمر القمة الإ�ضالمى بمدينة........ �ضنة 1969م بعد حريق الم�ضجد الأق�ضى 

)الكويت - الرباط - الريا�ص - القاهرة ( 

4- تحتفل م�ضر بعيد جالء في......................

)يونيو 1956 - اأكتوبر 1973 - يوليو 1957 - يوليو 1952( 

)ب ( دلل تاريخيا على �شدق كل عبارة من العبارات االآتية : 

1- �ضهدت م�ضر نه�ضة ن�ضائية فى فترة ما قبل ثورة عام 1919م.

2- لم ي�ضكل مجل�ص ال�ضورة فى ع�ضر )محمد على ( حياة نيابية �ضلمية.

3- حققت  مبادرة ال�ضالم للرئي�ص الراحل ال�ضادات عام 1977م واأهدافها.

رمضانكو للطباعة
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النموذج  ال�صاد�س 

 اأجب عن االأ�شئلة التالية : 

اأوال : الجغرافيا 

 ال�شوؤال االأول : اأ )اأمامك خريطة لدولة األمانيا اأكتب فى كرا�شة اإجابتك مدلول 

االأرقام الموقعة اأمامك.

1- ال�ضهل 

2-  نهر 

3-  دولة 

4-  بحر 

2-االأغنام   ، والذرة  القطن   -1 بين  قارن    ) )ب 

واالأبقار من حيث اأولى قارات العالم اإنتاجا واالأهمية 

االقت�شادية: 

)جـ( ماذا يحدث اإذا لم تتوافر معوقات ال�شناعية فى 

الواليات المتحدة االأمريكية. 

ال�شوؤال الثانى )اأ ( اأختر االإجابة ال�شحيحة مما بين القو�شين : 

1- م�ضدر الغذاء الرئي�ضى فى �ضرق وجنوب �ضرق اآ�ضيا. 

)القمح - الأرز - الذرة - البنجر ( 

2- يطلق على المرتفعات ال�ضرقية بالوليات المتحدة  ا�ضم جبال 

)الأبال�ص - روكى - ماكنزى - �ضيرنيفادا ( 

3-  تنتمى دولة نيجيريا لقارة.. 

)اآ�ضيا - اإفريقيا - اأمريكا ال�ضمالية - ا�ضتراليا ( 

4- اأكبر  الأقاليم ال�ضناعية فى العالم الجديد اإقليم.. 

)غرب وو�ضط اآ�ضيا - �ضمال �ضرق الوليات المتحدة - رو�ضيا - �ضرق اإفريقيا (
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)ب( دلل على �شحة العبارات االآتية : 

1- تعتبر دولة جنوب اإفريقيا من اأهم دول اإفريقيا اإنتاجا للمعادن 

3- غنى نيجيريا بم�ضادر الطاقة. 

4-  تختلف الزراعة الب�ضيطة عن الزراعة الراقية 

5-  هناك عمليات ت�ضبق عملية التعدين 

)جـ( ما النتائج المترتبة على : 

1- العالقات القت�ضادية القوية بين م�ضر ونيجريا 

2-  افتقار الهند للبترول. 

ثانيا : التاريخ 

 ال�شوؤال الثالث : 

اأ ( اختر االإجابة ال�شحيحة ما بين القو�شين : 

1- ا�ضتمرت ثورة 25 يناير..................

)اإحدى ع�ضر يوما - ثمانية ع�ضر يوما - �ضهرا - �ضهرين (.

2- تاأ�ض�ص حزب الإ�ضالح على المبادئ الد�ضتورية على يد.................

)م�ضطفى كامل - على يو�ضف - اأحمد لطفى ال�ضيد - رفاعة الطهطاوى (.

3- تحققت اأول وحدة عربية عام 1958 بين كل من م�ضر و...................... 

)العراق - ال�ضعودية - �ضوريا - اليمن (.

4- عدد الأع�ضاء الذين لهم حق الفيتو فى مجل�ص الأمن.................. اأع�ضاء.

)خم�ضة -�ضتة - �ضبعة - خم�ضة ع�ضر(.

5- و�ضعت فل�ضطين تحت النتداب البريطانى طبقا لقرارات موؤتمر:

)لندن - ال�ضلح - كامب ديفيد - �ضان ريمو (.

6- من الدول  غير العربية التى قدمت م�ضاعداتها لم�ضر عام 1973:

)الهند - كوريا ال�ضمالية - اأفغان�ضتان - باك�ضتان (.

رمضانكو للطباعة
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)ب( ما العالقة بين : 

-�ضيا�ضة النفتاح القت�ضادى و�ضوء الأحوال القت�ضادية فى م�ضر. 

- حرب فل�ضطين وتنظيم ال�ضباط الأحرار. 

ال�شوؤال الرابع : 

)اأ ( اإلى من تن�شب االأعمال االآتية : 

1- حكم م�ضر قبل قيام ثورة 23 يوليو 1952 م 

2- مفتى القد�ص الذى قاد الثورة الفل�ضطينية 1936 م 

)ب ( بم تف�شر..؟

1- ف�ضل العدوان الثالثى على م�ضر عام 1956 م 

2- اإن�ضاء مجل�ص الم�ضورة عام 1829 م 

3- اندلع حرب ال�ضاد�ص من اأكتوبر 1973م. 

)جـ( ما راأيك في...؟

اإن�ضاء جامعة الدول العربية وقراراتها ؟

النموذج ال�صابع 

 اأجب عن االأ�شئلة التالية 

 اأوال - الجغرافيا 

 ال�شوؤال االأول : )اأ( اأمامك خريطة للواليات المتحدة االأمريكية اأكتب فى كرا�شة 

اإجابتك مدلول االأرقام الموقعة عليها 

1- دولة 

2-  نهر

3-  جبال 

4-  خليج 

5- المحيط 
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)ب( ما النتائج المترتبة على : 

1- الموقع الفلكى لدولة نيجيريا 

2-  انت�ضار الديانة الهندو�ضية بالهند. 

جـ- ما المق�ضود بكل من 

1- الزراعة الكثيفة 

2-  البترول 

ال�شوؤال الثانى : 

اأختر من المجموعة )ب( ما ينا�شب المجموعة )اأ(

1-  ال�ضاى     اأول الدول اإنتاجا  له جنوب اإفريقيا.

عبارة عن نباتات كانت موجودة منذ ماليين ال�ضنين  2- اللحوم   

عادة يعلو البترول لخفة وزنه 3-  الكروم   

الهند اأكبر دول العالم اإنتاجا له  4- الفحم   

الوليات المتحدة ثانى دول العالم اإنتاجا. 5- الغاز الطبيعي  

)ب( قارن بين : 

1- الفو�ضفات - المنجنيز من حيث 

الأهمية - اأولى دول الإنتاج 

3- األمانيا - البرازيل من حيث عدد دوائر العر�ص - اأحد الموانئ 

جـ - اأين تنت�ضر الحرف الآتية : 

1- �ضيد الأ�ضماك 

2-  الزراعة البدائية 

ثانيا : التاريخ 

ال�شوؤال الثالث : )اأ( �شع عالمة )x( اأمام العبارة ال�شحيحة اأو عالمة )�( اأمام 

العبارة غير ال�شحيحة مع الت�شويب.

)          ( 1- اقر ميثاق اإن�ضاء جامعة الدول العربية بتوقيع �ضبع دول عربية  

)          ( 2-  من العوامل ال�ضيا�ضية لقيام ثورة 25 يناير م�ضروع التوريث  

رمضانكو للطباعة



مناذج امتحانات

الدرا�شات الجتماعية - ال�شف الثالث الإعدادى104

)          ( 3- تولت المراأة الم�ضرية من�ضب الق�ضاء منذ عام 2003 م.   

)          ( 4- ا�ضتمرت حرب ال�ضتنزاف لمدة خم�ص �ضنوات.    

)          ( 5- رحبت م�ضر بقرار مجل�ص الأمن رقم )338(.    

االإعالم الم�شرى خالل فترة  )ب( �شارك ب�شوتك وال تكن �شلبيا.. �شعارا يرفعه 

االنتخابات على �شوء هذه العبارة اأجب عما يلى : 

1- قارن بين ال�ضلطة التنفيذية وال�ضلطة الت�ضريعية 

2- ماذا تقول لمن ل ي�ضاركون باأ�ضواتهم فى النتخابات ؟ 

ال�شوؤال الرابع : )اأ ( رتب االأحداث التاريخية االآتية من القديم اإلى الحديث : 

-  تق�ضيم فل�ضطين  - العدوان الثالثى على م�ضر    

-  حرب ال�ضاد�ص من اأكتوبر  -  توقيع اتفاقية اأو�ضلو     

)ب( ما المق�شود بالم�شطلحات االآتية : 

3- الد�ضتور  2-  الحياة النيابية    1- النتداب   

النموذج الثامن 

اأجب عن االأ�شئلة التالية 

 اأوال : الجغرافيا 

 ال�شوؤال االأول : )اأ( اأمامك خريطة العالم القديم اأكتب فى كرا�شة اإجابتك مدلول 

االأرقام الموقعة عليها. 

1- اأولى دول العالم اإنتاجا لالأرز.

2- اأكبر دول العالم اإنتاجا لمعدن الكروم. 

3- اأولى دول العالم اإنتاجا للبترول 

4-  اأهم مناطق العالم فى �ضيد الأ�ضماك 
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)ب( قارن بين : 

2- الزراعة البدائية - الزراعة التجارية من حيث )مناطق النت�ضار - اأهم ال�ضمات (.

)جـ( ا�ضتخرج الكلمة المخالفة مما يلى واكتبها فى كرا�ضة اإجابتك مع ذكر ال�ضبب : 

1- وا�ضنطن - هامبورج - نيويورك - �ضيكاغو

2- حيدر اأباد - نيودلهى - نيويورك - بومباى 

ال�شوؤال الثانى : 

)اأ ( اأكمل ما ياأتى : 

1- يعتبر الجوت من المحا�ضيل ......................

2- اكت�ضف البن لأول مرة فى دولة ...............

3-  ي�ضكل............... و.................. نحو 55% من الطاقة الم�ضتخدمة فى العالم 

4-  اإقليم.....................  اأكبر اأقاليم ال�ضناعة فى العالم الجديد 

)ب ( بم تف�شر: 

1- قلة ال�ضكان فى دلتا النيجر.

2- تنوع ت�ضاري�ص الوليات المتحدة الأمريكية. 

3- تحتل ال�ضين المركز الأول فى اإنتاج الأ�ضماك.

4- ممار�ضة الإن�ضان العديد من الأن�ضطة القت�ضادية فى الما�ضى 

ماذا يحدث اإذا : 

1- اختفت الم�ضطحات المائية من العالم 

2- توفرت م�ضادر الطاقة لدى الدول المنتجة للبوك�ضيت. 

ثانيا : التاريخ 

ال�شوؤال الثالث : 

اأ( اأكتب ما ت�شير اإليه كل عبارة من العبارات االآتية : 

1- قانون �ضدر للق�ضاء على الإقطاع بتحديد الملكية الزراعية فى �ضبتمبر 1952 م.

البلدان  وم�ضاعدة  الجوع  على  للق�ضاء  الزراعى  المجال  فى  متخ�ض�ضة  منظمة   -2

النامية 

رمضانكو للطباعة
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3-  خط ع�ضكرى منيع حطمته القوات الم�ضرية فى حرب اأكتوبر 1973 م. 

4- ن�ص بريطانى يت�ضمن اإن�ضاء وطن قومى لليهود فى فل�ضطين 1917 م.

)ب( دلل على �شحة ما ياأتى : 

1- لفل�ضطين اأهمية خا�ضة فى قلب كل عربى )م�ضلم / م�ضيحى (

2- الأمم المتحدة منظمة عالمية فى اأهدافها 

3- لمنظمة اليون�ضكو دور ثقافى رائد فى م�ضر. 

ال�شوؤال الرابع : 

اأ ( اأكمل العبارات االآتية : 

1- ظهرت  اأول مجلة ن�ضائية م�ضرية 1907 م تحت عنوان ............................

2- ن�ضت معاهدة ال�ضالم 1979 على التطبيق الكامل لـ ..................................

3- اأظهرت حرب اأكتوبر اأهمية ا�ضتخدام �ضالح .................................................

4- من الإنجازات الجتماعية لثورة 23 يوليو 1952م..................................

)ب( ما النتائج المترتبة على ؟

1- توقيع اتفاقية او�ضلو 1992م.

2- ن�ضاأة الحركة ال�ضهيونية كحركة �ضيا�ضية 1896 م. 

3- قيام حركة ثورة 23 يوليو ببناء ال�ضد العالي.

النموذج التا�صع 

 اأجب عن االأ�شئلة التالية : 

اأوال : الجغرافيا 

 ال�شوؤال االأول : )اأ( اأمامك خريطة لالأمريكتين اأكتب فى 

كرا�شة اإجابتك مدلول االأرقام الموقعة عليها 

1- ثانى دول اأمريكا ال�ضمالية اإنتاجا للقطن ......................

2-  اأول دول  العالم اإنتاجا للبن ......................

3- اأول  دول العالم اإنتاجا للغاز الطبيعى ......................

4-  المحيط. ......................

)ب( بم تف�شر : 

1- تركز زراعة البنجر فى قارة اأوروبا. 
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1- دخول 30% من اإنتاج الحديد فى التجارة الدولية. 

2-  ي�ضود  المظهر اله�ضبى الأرا�ضى البرازيلية. 

3- تعد الوليات المتحدة القوى الأولى اقت�ضاديا فى العالم. 

)جـ( ماذا يحدث اإذا : 

- لم تنت�ضر الديانة الهندو�ضية  فى الهند.

ال�شوؤال الثانى : )اأ(  حدد القارة االأولى فى اإنتاج ما يلى : 

1- الفحم 

2-  الطاقة النووية 

3- الأغنام.

4- الخنازير. 

)ب( قارن بين : 

 نيجيريا - الوليات المتحدة الأمريكية من حيث 

)مناطق التركز ال�ضكانى - المناخ - رغبتك فى الهجرة اإليها ولماذا (.

جـ ( ما النتائج المترتبة على : 

1- تحيط الهند محيطات وخلجان بجبهات �ضاحلية طولية 

2-  توافر الموارد المعدنية والزراعية بالبرازيل.

ثانيا : التاريخ 

 ال�شوؤال الثالث : )اأ( اأعد كتابة العبارات االآتية بعد ت�شويب ما تحته خط : 

العالمية  الحرب  لمعارك  ميدانا  م�ضر  جعل  اإلى  1936م  معاهدة  توقيع  اأدى    -1

الأولي. 

2- وافقت هيئة الأمم المتحدة عام 1947 م على تق�ضيم �ضوريا.

3-  تعرف المرحلة الثانية من اإعادة بناء القوات الم�ضلحة عقب عدوان عام 1967 م 

بالحرب الإلكترونية 

دول  خم�ص  بعدد  1945م  مار�ص  فى  العربية  الجامعة  ميثاق  على  التوقيع  تم   -4

عربية.

)ب( بم تف�شر.. ؟

1- تجنب الطائرات الإ�ضرائيلية القتراب من قناة ال�ضوي�ص فى حرب 1973م.

رمضانكو للطباعة
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2- م�ضاركة م�ضر بفاعلية فى موؤتمر مدريد لل�ضالم 1991م.

3- مجل�ص الأمن هو اأهم اأجهزة المم المتحدة. 

ال�شوؤال الرابع : 

)اأ( )ا�شتركت ثورتى م�شر يوليو 1952 و25 يناير 2011 فى هدف اأ�شا�شى الق�شاء 

على الف�شاد وتحقيق عدالة اجتماعية )على �شوء العبارة ال�شابقة( اأجب عما 

يلى : 

1- اأذكر �ضببين لكل من ثورتى  23 يوليو 1952م و25 يناير 2011 م ؟ 

2-  ما مقترحاتك  حتى تحقق ثورة 25 يناير 2011 م العدالة الجتماعية ؟ 

)ب( رتب االأحداث التاريخية التالية من القديم اإلى الحديث : 

-  اإعالن قيام الجمهورية فى م�ضر.  - اإن�ضاء جامعة الدول العربية   

- تاأميم �ضركة قناة ال�ضوي�ص. - انت�ضار م�ضر على اإ�ضرائيل فى حرب اأكتوبر. 

- موؤتمر باندونج. - ح�ضار القوات الإنجليزية لق�ضر عابدين. 

)جـ( اأكمل العبارات االآتية : 

فى حرب  وال�ضورية  الم�ضرية  الجبهتين  على  والتن�ضيق  التخطيط  تولي..................   -1

اأكتوبر 1973 م

2-  ن�ص قرار مجل�ص الأمن 342 ل�ضنة 1967 م على حرية..................... 

3-  تم تاأ�ضي�ص حزب الإ�ضالح برئا�ضة.......................... 

النموذج العا�صر 

اأجب عن االأ�شئلة التالية : 

اأوال : الجغرافيا 

ال�شوؤال االأول : )اأ( اأمامك خريطة للعالم اأكتب فى كرا�شة اإجابتك مدلول االأرقام 

الموقعة عليها : 

1- اأولى دول العالم اإنتاجا للقمح. 

2- اأولى دول العالم فى تربية الأغنام. 

3- ثانى دول العالم اإنتاجا للحديد. 

4- اأكبر دول العالم اإنتاجا لالأ�ضماك 
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5-  )ب( اأذكر اأهمية كل مما ياأتى : 

4- الغاز الطبيعى  3- الأ�ضماك.    2- الفو�ضفات.   1- المطاط   

)جـ ( ما النتائج المترتبة على : 

1- ات�ضاع م�ضاحة الوليات المتحدة الأمريكية.

2- وجود البترول فى دول الخليج العربي. 

ال�شوؤال الثانى : )اأ( �شع عالمة )x( اأمام العبارة ال�شحيحة اأو عالمة )�( اأمام 

العبارة غير ال�شحيحة مع الت�شويب. 

)             ( 1- من اأهم المناطق ال�ضناعية فى اإقليم رو�ضيا جزيرة هن�ضو   

)             ( 2-من الدول المنتجة الكهرباء المائية بم�ضر.     

)             ( 3-المغرب من الدول العربية التى تقوم بتوليد الطاقة من الرياح   

)             ( تحتل البرازيل المركز الأول فى تربية الدواجن     

)             ( الكتان من محا�ضيل الألياف التى تركزت فى قارة اآ�ضيا   

)             ( يتركز �ضكان نيجيريا فى ال�ضمال       

)ب( قارن بين : 

1- األمانيا - البرازيل - من حيث : 

)عدد خطوط الطول - القارة التى ينتمى اإليها - العا�ضمة - ما ت�ضتورده م�ضر من هذه 

الدول ( 

3- اأحد المحا�ضيل الغذائية واأحد المحا�ضيل الن�ضيجية من حيث

)الأهمية - اأهم دول الإنتاج (.

ثانيا : التاريخ 

 ال�شوؤال الثالث : )اأ( اأختر االإجابة ال�شحيحة مما بين القو�شين : 

1- من اأهم اإنجازات ثورة 23 يوليو 1952 فى المجال الجتماعى.................... 

 )اإلغاء الملكية - حل الأحزاب ال�ضيا�ضية - مجانية التعليم - اإن�ضاء ال�ضد العالى ( 

2-  يوجد مقر الأمانة العامة لالأمم المتحدة فى مدينة ..............

 )�ضان فران�ضي�ضكو - روما - لندن - نيويورك ( 

3-  اأعطى الرئي�ص.......................... اإ�ضارة بدء حرب 1973م

)محمد نجيب - جمال عبدالنا�ضر - ال�ضادات - مبارك ( 

رمضانكو للطباعة



مناذج امتحانات

الدرا�شات الجتماعية - ال�شف الثالث الإعدادى110

4- قامت ثورة 1936 م فى فل�ضطين برئا�ضة مفتى القد�ص.................... 

)ال�ضيخ اأحمد يا�ضين - ال�ضيخ عز الدين الق�ضام - الحاج اأمين الح�ضينى - رفاعة 

الطهطاوى (

)ب( ما النتائج التى ترتبت علي...............؟

1- قرار التحكيم فى مار�ص 1989 م 

2 - اإن�ضاء منظمة ال�ضحة العالمية 

3 -  انهيار خط بارليف.

ال�شوؤال الرابع : )اأ( من اأكون : 

1- اأنا اأهم اأجهزة الأمم المتحدة والم�ضئول عن حفظ الأمن وال�ضالم الدوليين 

2-  اأنا مدينة با�ضلة م�ضرية انت�ضرت على قوات العدوان الثالثى واحتفل بن�ضرى فى 

23 دي�ضمبر من كل عام. 

3- اأنا من اأذاع اأول بيان الثورة 23 يوليو 1952 م.

4- انا قائل اأن ميدان الجهاد الحقيقى فى م�ضر. 

5- )ب( عبر براأيك فيما يلى : 

1- موقف الدول العربية اثناء حرب اأكتوبر عام 1973م.

2- موقف الجي�ص الم�ضرى فى ثورة ال�ضباب فى 25 يناير 2011م.

3- موقف ال�ضعب الم�ضرى من ثورة ال�ضباط الأحرار فى 23 يوليو 1952م. 



الون المتن:

عدد المالزم:

جانبىالتجليد:

الون الغالف:

ورق الغالف:

ورق المتن:

عدد الصفحات بالغالف:

مقاس الكتاب:
۸

۱

٤لون 

۲۷م

۲
۱٤م X ۱لون ۱۳م X ٤لون - ۱

(٥۷  X ۸۲  ) سم

۱۸۰ جرام كوشيه 
 جرام۷۰  

۲۲۰صفحه

رمضانكو للطباعة
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